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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 8/๒๕65 

วันพุธที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ระเบียบวาระ/เรื่อง ผู้น าเสนอ ระยะเวลา
(นาที) 

หน้า
เอกสาร 

ก่อนวาระการประชุม 
พิธีมอบรางวัลแสดงความชื่นชมยินดีกับหน่วยงาน
องค์กรที่มีผลงานดีเด่นระดับต่างๆ 
1. มอบโล่รางวัลการด าเนินงานด้านสุขภาพจิต และ
ด้านยาเสพติด ปี 2565 
2. มอบป้ายเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานส้วม
สาธารณะ (HAS) ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปี 2565 
3. มอบสมุนไพรขมิ้นชันผง ตามโครงการ Kalasin 
Green Market 

 
 
 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
 

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
 

 3 - 4 

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

นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ 
 
 
 
 

10 4 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7/2565 
เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
 
 

3 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
- ไม่มี 

  4 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด 
4.2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2/2565 
(รอบ 1 ตุลาคม 2565) 
4.3 การบริหารอัตราก าลัง บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่ถ่ายโอนไป 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
5 
5 
 

5 

5 - 10 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
5.1 เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
      5.1.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
 

 
 

นพ.พรพัฒน์  ภูนากลม 
 

 
 

5 
 

 
11 - 12 
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ระเบียบวาระ/เรื่อง ผู้น าเสนอ ระยะเวลา
(นาที) 

หน้า
เอกสาร 

      5.1.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  
(ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
      5.1.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  
(ด้านบริการทางวิชาการ)  
      5.1.4 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
(ด้านบริการทางวิชาการ) 
       5.1.5 รักษาการในต าแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ  
(ด้านเภสัชสาธารณสุข) 

นายสม  นาสอ้าน 
 

นายประสิทธิ์  สงกันหา 
 

นายยุทธพล  ภูเลื่อน 
 

ภก.กฤช  โชติการณ์ 

5 
 

5 
 

5 
 

5 

5.2 เรื่องจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
      5.2.1 ความก้าวหน้าการท าแผนปฏิบัติราชการ
ด้านสาธารณสุข ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569 
       5.2.2 การบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์
ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 
ปีงบประมาณ 2564 และ 2565 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 10 12 - 14 

5.3 เรื่องจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
      องค์กรสร้างสุขที่มีคุณภาพระดับจังหวัด
กาฬสินธุ์ และระดับเขตสุขภาพท่ี ๗  

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 5 15 

5.4 เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
      สถานการณ์โรคติดต่อที่ส าคัญจังหวัดกาฬสินธุ์   

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 10 15 

5.5 เรื่องจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ 
      การจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์แบบบัญชี
เสมือนภายในจังหวัด ไตรมาสที่ 4/2565 และกรณี
ข้ามจังหวัด (จัดสรรเงินคืนหน่วยบริการ ปี 2565) 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 5 15 

5.6 เรื่องจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 5 15 
5.7 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลชุมชน 5 15 
5.8 เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 5 15 
5.9 เรื่องเสนอโดยเอกสาร  
      5.9.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ข้อสั่ง
การตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit  
      5.9.2 สถานการณ์การเงินการคลัง 
      5.8.3 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2565 
      5.9.4 สรุปผลการด าเนินงานกัญชาทาง
การแพทย์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
 

 16 

5.10 เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
กาฬสินธุ์ จ ากัด 

ประธานสหกรณ์ฯ 5 16 - 17 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)   17 
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ก่อนวาระการประชุม 
พิธีมอบรางวัลแสดงความชื่นชมยินดีกับหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นระดับต่างๆ 
 1. มอบโล่รางวัลการด าเนินงานด้านสุขภาพจิต และด้านยาเสพติด ปี 2565 
     กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด โดยงานสุขภาพจิต จ านวน 2 รางวัล ได้แก่ 

    1. รางวัลต้นแบบการดูแลจิตใจเพ่ือป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายโดยชุมชนเป็นฐาน พ.ศ. 2565 
ระดับประเทศ : เครือข่ายต าบลกุดโดน อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โล่กรมสุขภาพจิต โดย อธิบดีกรม
สุขภาพจิต แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์  

    2. รางวัลชุมชนต้นแบบการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน พ.ศ.2565 ระดับประเทศ :  
        ชุมชนต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  โล่กรมสุขภาพจิต โดย อธิบดีกรม

สุขภาพจิต แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์  
     กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด โดยงานยาเสพติด ได้แก่ 

    1. โล่ประกาศเกียรติคุณชุมชนดีเด่นในการด าเนินงานตามแนวคิด CBTx & Harm reduction 
ระดับประเทศ ผลงาน “กุดโดนโมเดล” ชุมชนกุดโดน อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
     2. รางวัลโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินและรับรอง HA ยาเสพติด ได้แก่ 1) โรงพยาบาลยางตลาด
2) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 3) โรงพยาบาลสมเด็จ 4) โรงพยาบาลกมลาไสย 5) โรงพยาบาล
ค าม่วง 6) โรงพยาบาลท่าคันโท 7) โรงพยาบาลนาค ู8) โรงพยาบาลสามชัย และ 9) โรงพยาบาลร่องค า 
     3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท น าเสนอด้วยโปสเตอร์ การประชุมวิชาการยาเสพติด
แห่งชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง การบ าบัดฟื้นฟูผู้ป่วยและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดโดยบริบทชุมชนอ าเภอ
ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ นายณัฐกร พิชัยเชิด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และคณะ 

 2. มอบป้ายเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปี 2565 
 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์อนามัยที่ 
๗ ขอนแก่น ร่วมประเมินสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน Green and Clean Hospital Challenge (GCHC) 
และประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะในโรงพยาบาล (HAS : Healthy Accessibility Safety) ประจ าปี ๒๕๖๕ 
พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ จ านวน ๕ หน่วยงาน  
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอมอบป้ายเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะ 
(HAS) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้กับ ๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย ๑) โรงพยาบาลยางตลาด  
๒) โรงพยาบาลสมเด็จ ๓) โรงพยาบาลเขาวง ๔) โรงพยาบาลหนองกุงศรี และ ๕) โรงพยาบาลท่าคันโท 

 3. มอบสมุนไพรขม้ินชันผง ตามโครงการ Kalasin Green Market 
     มอบสมุนไพรขมิ้นชันผง เพ่ือส่งเสริมให้สมุนไพรขมิ้นได้มีการน าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมมากขึ้น และ
เป็นการสนับสนุนให้กาฬสินธุ์ เป็นเมืองแห่งสมุนไพรอย่างยั่งยืน ตามโครงการ Kalasin Green Market  
โดยมีคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ขอสนับสนุนสมุนไพรขมิ้นชันผง จ านวน 
18 คปสอ. ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ฆ้องชัย จ านวน 2,080 ซอง 
2. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ห้วยผึ้ง จ านวน 1,920 ซอง 
3. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) กมลาไสย จ านวน 1,800 ซอง 
4. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) นาค ู จ านวน 1,500 ซอง 
5. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) เขาวง จ านวน 1,130 ซอง 
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6. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ห้วยเม็ก จ านวน 1,000 ซอง 
7. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) เมือง จ านวน    640 ซอง 
8. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) สมเด็จ จ านวน    620 ซอง 
9. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) หนองกุงศรี จ านวน    510 ซอง 
10. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) นามน จ านวน    500 ซอง 
11. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ค าม่วง จ านวน    190 ซอง 
12. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ยางตลาด จ านวน    100 ซอง 
13. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) กุฉินารายณ์ จ านวน      90 ซอง 
14. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ดอนจาน จ านวน      76 ซอง 
15. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ร่องค า จ านวน      40 ซอง 
16. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) สหัสขันธ์ จ านวน      20 ซอง 
17. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) สามชัย จ านวน      20 ซอง 
18. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ท่าคันโท จ านวน      10 ซอง 

มติที่ประชุม……………………...……………………………..………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

มติที่ประชุม……………………...……………………………..………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 7/2565) เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 1 หน้าที่ 18 - 40) 

มติที่ประชุม……………………...……………………………..………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามผลการประชุม ครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด  โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
       ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด ดังนี้  
ขอย้ายข้ามจังหวัดออกไป จ านวน 9 ราย 

 

ล ำดับ สถำนท่ีปฏิบัติงำน ส่วนรำชกำรท่ี ให้ตรึงต ำแหน่ง ขอย้ำย
ท่ี จริง ขอย้ำย อำยุตัว อำยุ ไว้ในเขต คร้ังท่ี

รำชกำร บริกำร น้ันๆ ในปี 65 เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ
ขอย้ำยข้ำมจงัหวัดออกไป

1 น.ส.ชนกานต์ ปาสาบุตร จพ.สาธารณสุขช านาญงาน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ดูแลมารดาและ - 30 ปี 3 ปี ตรึงต าแหน่ง 1
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ สสจ.ขอนแก่น กลับภูมลิ าเนา 11 เดือน 11 เดือน เขต 7
และรูปแบบบริการ สสจ.กาฬสินธ์ุ
สสจ.กาฬสินธ์ุ

2 น.ส.เบญจมาศ บุตรโท พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.กมลาไสย รพ.โพธ์ิชัย ใกล้ภูมลิ าเนา สับเปล่ียน 35 ปี 6 ปี ตรึงต าแหน่ง 1
รพ.กมลาไสย สสจ.กาฬสินธ์ุ สสจ.ร้อยเอ็ด กับ 8 เดือน 9 เดือน เขต 7
สสจ.กาฬสินธ์ุ น.ส.ณัฏฐนิช พงษ์อินทร์ธรรม

3 น.ส.อัจฉราภรณ์ บิดา นักกายภาพบ าบัดช านาญการ รพ.ค ามว่ง รพ.ภูผามา่น ดูแลบิดามารดา - 34 ปี 7 ปี ตรึงต าแหน่ง 1
รพ.ค ามว่ง สสจ.กาฬสินธ์ุ สสจ.ขอนแก่น 3 เดือน 11 เดือน เขต 7
สสจ.กาฬสินธ์ุ

4 นางจตุพร สามสิม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ค ามว่ง รพ.ร้อยเอ็ด กลับภูมลิ าเนา สับเปล่ียน 34 ปี 6 ปี ตรึงต าแหน่ง 1
รพ.ค ามว่ง สสจ.กาฬสินธ์ุ สสจ.ร้อยเอ็ด กับ 6 เดือน 9 เดือน เขต 7
สสจ.กาฬสินธ์ุ นางนภาภัช  มงิขวัญ

       บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรท่ีขอย้ำยข้ำมจงัหวัด

ช่ือ ต ำแหน่ง/จ.18 เหตุผลท่ีขอย้ำย เง่ือนไข
ผลกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรจงัหวัด
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ล ำดับ สถำนท่ีปฏิบัติงำน ส่วนรำชกำรท่ี ให้ตรึงต ำแหน่ง ขอย้ำย
ท่ี จริง ขอย้ำย อำยุตัว อำยุ ไว้ในเขต คร้ังท่ี

รำชกำร บริกำร น้ันๆ ในปี 65 เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ
ขอย้ำยข้ำมจงัหวัดออกไป

5 นายสุขสันต์ สาสิม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ค ามว่ง รพ.ร้อยเอ็ด กลับภูมลิ าเนา สับเปล่ียน 30 ปี 3 ปี ตรึงต าแหน่ง 1
รพ.ค ามว่ง สสจ.กาฬสินธ์ุ สสจ.ร้อยเอ็ด กับ 7 เดือน 11 เดือน เขต 7
สสจ.กาฬสินธ์ุ น.ส.สมฤดี สีหคุณังกุล

6 น.ส.เอ้ืองฟ้า แป๊ะพาณิชย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพร.กุฉินารายณ์ สสอ.แมส่อด สร้างครอบครัว - 37 ปี 7 ปี ตรึงต าแหน่ง 2
รพร.กุฉินารายณ์ สสจ.กาฬสินธ์ุ จ.ตาก 8 เดือน 7 เดือน เขต 7
สสจ.กาฬสินธ์ุ

7 น.ส.เนตรชนก นามสง่า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพร.กุฉินารายณ์ รพ.น้ าพอง สร้างครอบครัว สับเปล่ียน 28 ปี 2 ปี ไมต่รึงต าแหน่ง 1
รพร.กุฉินารายณ์ สสจ.กาฬสินธ์ุ สสจ.ขอนแก่น กับ 2 เดือน 1 เดือน
สสจ.กาฬสินธ์ุ นางศุภักศร ไทยแท้

8 นายสัมฤทธ์ิ แดงวิบูลย์ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ รพ.ห้วยเมก็ รพ.พนมไพร เพ่ือความก้าวหน้า ทดแทน 51 ปี 30 ปี ไมต่รึงต าแหน่ง 1
รพ.ห้วยเมก็ สสจ.กาฬสินธ์ุ สสจ.ร้อยเอ็ด 2 เดือน 2 เดือน
สสจ.กาฬสินธ์ุ

9 นางพัชรินทร์ วรรณเกษม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ห้วยผ้ึง รพ.สมทุรเจดีย์ ติดตามคู่สมรส - 43 ปี 18 ปี ไมต่รึงต าแหน่ง 1
รพ.ห้วยผ้ึง สสจ.กาฬสินธ์ุ สวาทยานนท์ 7 เดือน 3 เดือน
สสจ.กาฬสินธ์ุ สสจ.สมทุรปราการ

* หมำยเหตุ  ระบบย้ำยออนไลน์  วำระกำรย้ำยวันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2566  
กำรบันทึกข้อมูลออนไลน์ในระบบต้นทำง จะเปิดให้บันทึกข้อมูลต้ังแต่วันท่ี 16 เมษำยน 2565 ถึงวันท่ี 15 กันยำยน 2565

                                        ส่วนกำรบันทึกออนไลน์ในระบบปลำยทำง  จะให้บันทึกข้อมูลภำยในวันท่ี 15 ตุลำคม 2565           

       บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรท่ีขอย้ำยข้ำมจงัหวัด

ช่ือ ต ำแหน่ง/จ.18 เหตุผลท่ีขอย้ำย เง่ือนไข
ผลกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรจงัหวัด
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ขอย้ายข้ามจังหวัดเข้ามา จ านวน 6 ราย 

 
 

ล ำดับ สถำนท่ีปฏิบัติงำน ส่วนรำชกำรท่ี ให้ตรึงต ำแหน่ง ขอย้ำย
ท่ี จริง ขอย้ำย ไว้ในเขต คร้ังท่ี

บริกำร น้ันๆ ในปี 65 เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ
ขอย้ำยข้ำมจงัหวัดเข้ำมำ

1 น.ส.รุ่งรัตน์ ผิวผัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.เฉลิมพรียรติสมเด็จ รพ.กมลาไสย กลับภูมลิ าเนา ย้ายเลขว่าง ไมต่รึงต าแหน่ง 2
รพ.เฉลิมพรียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สสจ.กาฬสินธ์ุ 69516
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สสจ.ระยอง
สสจ.ระยอง

2 น.ส.พนิดา สายโรจน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บุรีรัมย์ รพ.ร่องค า กลับภูมลิ าเนา ย้ายเลขว่าง ตรึงต าแหน่ง 1
รพ.บุรีรัมย์ สสจ.บุรีรัมย์ สสจ.กาฬสินธ์ุ เขต 9
สสจ.บุรีรัมย์ * ไม่มีเลขว่ำงรับย้ำย

3 นายจิรัฏฐ์ แสนประเสริฐ จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.ปากช่องนานา รพ.ร่องค า ติตามคู่สมรส ย้ายเลขว่าง ไมต่รึงต าแหน่ง 1
รพ.ปากช่องนานา สสจ.นครราชสีมา สสจ.กาฬสินธ์ุ 252615
สสจ.นครราชสีมา

4 น.ส.อนุรักษ์ บุตวัง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านวังไฮ รพ.สต.ต าบลดินจ่ี กลับภูมลิ าเนา ย้ายเลขว่าง ไมต่รึงต าแหน่ง 1
รพ.สต.บ้านวังไฮ สสอ.เฝ้าไร่ สสอ.ค ามว่ง 70570
สสอ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย จ.กาฬสินธ์ุ
จ.หนองคาย

       บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรท่ีขอย้ำยข้ำมจงัหวัด

ช่ือ ต ำแหน่ง/จ.18 เหตุผลท่ีขอย้ำย เง่ือนไข
 ผลกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรจงัหวัด
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มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….………………………………………………………………………… 
 
 
 
  

ล ำดับ สถำนท่ีปฏิบัติงำน ส่วนรำชกำรท่ี ให้ตรึงต ำแหน่ง ขอย้ำย
ท่ี จริง ขอย้ำย ไว้ในเขต คร้ังท่ี

บริกำร น้ันๆ ในปี 65 เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ
ขอย้ำยข้ำมจงัหวัดเข้ำมำ

5 น.ส.ปภัสรา ยันตะบุศย์ จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านยา รพ.สต.บ้านหนองแสง กลับภูมลิ าเนา ย้ายสับ ไมต่รึงต าแหน่ง 1
รพ.สต.บ้านยา สสอ.หนองหาน สสอ.สมเด็จ ต าแหน่ง
สสอ.หนองหาน จ.อุดรธานี จ.กาฬสินธ์ุ
จ.อุดรธานี

6 นายประสิทธ์ิ ฤทธิยา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ขอนแก่น รพ.ท่าคันโท กลับภูมลิ าเนา ย้ายสับ ตรึงต าแหน่ง 1
รพ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น สสจ.กาฬสินธ์ุ ต าแหน่ง เขต 7
สสจ.ขอนแก่น

* หมำยเหตุ  ระบบย้ำยออนไลน์  วำระกำรย้ำยวันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2566  
กำรบันทึกข้อมูลออนไลน์ในระบบต้นทำง จะเปิดให้บันทึกข้อมูลต้ังแต่วันท่ี 16 เมษำยน 2565 ถึงวันท่ี 15 กันยำยน 2565

                                        ส่วนกำรบันทึกออนไลน์ในระบบปลำยทำง  จะให้บันทึกข้อมูลภำยในวันท่ี 15 ตุลำคม 2565           

       บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรท่ีขอย้ำยข้ำมจงัหวัด

ช่ือ ต ำแหน่ง/จ.18 เหตุผลท่ีขอย้ำย เง่ือนไข
 ผลกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรจงัหวัด
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 4.2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งท่ี 2/2565 (รอบ 1 ตุลาคม 2565) 
       ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งหน่วยงานในสังกัดเงินเดือนข้าราชการ ส าหรับรอบ 1 ตุลาคม 2565 
โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 
       1. รายงานจ านวนข้าราชการ และอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการในสังกัด  (รวมผู้มาช่วย
ราชการ) เฉพาะต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ลงมา และประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา 
ตัดยอด ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 
       2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2565 เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามนัยหนังสือส านักงาน 
ก.พ.ที่เกี่ยวข้อง และประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และเงื่อนไขการบริหารวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้  ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ให้เป็นดุลพินิจของ 
ส่วนราชการที่จะก าหนด แต่คะแนนต่ าสุดของระดับพอใช้ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
       3. การบริหารวงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2/2565 (1 ตุลาคม 2565) ในวงเงิน
ร้อยละ 2.90 ของอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการ ตามข้อ 1 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
 1. การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ 2.90 
     1.1 การบริหารวงเงินของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 2.85 
     1.2 กันไว้บริหารภาพรวมส าหรับผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ(ตัวชี้วัด) 
ร้อยละ 0.05 โดยคิดจากผลการประเมินผลงานของหน่วยงาน(Cup)(น าไปคูณกับฐานเงินเดือนของหน่วยงาน) 

 2. วงเงินส าหรับเงินเดือน แพทย์/ทันตแพทย์ ที่ลาเรียน (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) เฉพาะกลุ่มที่เมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้วไม่ได้กลับมาชดใช้ทุนที่เดิม น ามาเป็นวงเงินกองกลาง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 3. กรณีหากมีวงเงินคืนจากจังหวัดฯ คืนให้หน่วยงานตามฐานเงินเดือนของหน่วยงานแต่ละแห่ง 
 4. การแบ่งระดับผลการประเมินปฏิบัติราชการ 

     ระดับผลการประเมิน          ช่วงคะแนน       ร้อยละขอฐานในการค านวณ 
           เลื่อนเงินเดือน 

          ดีเด่น 90-100 3.00-6.00 
         ดีมาก 80-89.99 2.50-2.99 
         ดี 70.79.99 2.00-2.49 
       พอใช้ 60-69.99 1.00-1.99 
       ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60          ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

  
 

          ระดับ                  ร้อยละ    คะแนน(%) 
         A ดีเยี่ยม 90-100 0.05 
        B+  ดีมาก 80-89 0.04 
        B   ดี 70-79 0.03 
       C+  พอใช้ 60-69 0.02 
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 หมายเหตุ ส าหรับแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1. ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอ าเภอ(รวมรักษาการ) ให้ส่งแบบประเมินการปฏิบัติ
ราชการต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 2. ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติในสังกัดฯให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการและเก็บหลักฐานไว้ในหน่วยงาน 

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

4.3 การบริหารอัตราก าลัง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่ถ่ายโอนไป องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      1. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างช่ัวคราว ไม่ประสงค์ถ่ายโอน 
          1.1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ไม่ประสงค์ถ่ายโอนไปสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 20 ราย 
          ตามแนวทางการบริหารอัตราก าลังในภาพรวมทุกประเภทการจ้าง กรณีไม่ประสงค์ถ่ายโอน 
ส าหรับข้าราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สามารถแจ้งความประสงค์ขอย้าย โดยเกลี่ยอัตราก าลัง
เกินกรอบอัตราก าลังขั้นสูงได้ ทั้งนี้การเกลี่ยอัตราก าลังให้ชื่อต าแหน่งในสายงานเป็นไปตามโครงสร้างที่
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
          ดังนั้น กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้น าข้อมูลของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่
ประสงค์ถ่ายโอน และประสงค์ย้ายเข้าหน่วยบริการ เพ่ือที่ประชุมพิจารณา ตามหลักเกณฑ์การย้ายของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์การย้ายของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 กรณีทางราชการเลิกหรือ
ยุบ หรือมีการถ่ายโอนหน่วยบริการหรือหน่วยงานไปสังกัดส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ให้พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขผู้นั้นแสดงความจ านงด้วยว่ามีความประสงค์ขอย้ายไปปฏิบัติงานที่หน่วยบริการใด โดยให้มีผลนับ
แต่วันที่ทางราชการเลิกหรือยุบ หรือมีการถ่ายโอนหน่วยบริการหรือหน่วยงาน  ซึ่งจะต้องมีค าสั่งย้ายภายใน
เดือนกันยายน 2565 มีผลตั้งแต่วันที่มีการถ่ายโอน(2 ตุลาคม 2565) 
          1.2 ลูกจ้างชั่วคราว ไม่ประสงค์ถ่ายโอน จ านวน 5 ราย ส าหรับลูกจ้างชั่วคราวต้องลาออกจาก
สังกัดหน่วยบริการที่ถ่ายโอน และหน่วยที่ประสงค์ขอสังกัดออกค าสั่งจ้างใหม่ต่อเนื่อง โดยลาออกจาก
หน่วยงานเดิมและจ้างงานในหน่วยงานใหม่ในวันเดียวกัน (2 ตุลาคม 2565) 
(รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 2 หน้าที่ 41) 

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

      2. การย้ายข้าราชการผู้ประสงค์ถ่ายโอนฯ ( กรณีต าแหน่งตาม จ.18 ไม่ได้อยู่ รพ.สต. ที่ขอถ่าย
โอน และไม่ได้ปฏิบัติอยู่ใน รพ.สต.ที่ถ่ายโอน) ไปยัง รพ.สต.ที่ถ่ายโอน ค าสั่งตัดโอนต าแหน่งออกเรียบร้อยแล้ว 
83 ราย เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบกับการให้บริการของหน่วยงานเดิมที่สังกัดอยู่ เช่น ข้าราชการผู้นั้นด ารง
ต าแหน่งตาม จ.18 และปฏิบัติงานอยู่ที่ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดได้
จัดท าค าสั่งย้ายแล้ว การขอให้อยู่ปฏิบัติงานที่หน่วยงานเดิมไปจนถึงวันที่ก่อนวันถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้อยู่ในดุลยพินิจของจังหวัดที่จะพิจารณา  

มติที่ประชุม……………………...……………………………..………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) (นายประสิทธิ์  สงกันหา) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

      5.1.4 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) (นายยุทธพล  ภูเลื่อน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

มติที่ประชุม……………………...……………………………..………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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      5.1.4 เรื่องจากรักษาการในต าแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) (ภก.กฤช  โชติการณ์) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 5.2 เรื่องจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
       5.2.1 ความก้าวหน้าการท าแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569 
(รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 3 หน้าที่ 42 - 47) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

มติที่ประชุม……………………...……………………………..………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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      5.2.2 การบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2564 และ 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 
ค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2564 

 

รำยงำนสรุปควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรงบค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมำณ 2564 ข้อมูล ณ วันท่ี 26-08-2565 (10.30 น.)
วงเงินรวมท้ังหมด

จ ำนวนแผน    จ ำนวนเงิน จ ำนวนแผน    จ ำนวนเงิน จ ำนวนแผน    จ ำนวนเงิน จ ำนวนแผน    จ ำนวนเงิน

1 10709-รพ.กำฬสินธ์ุ 79 20,000,100.01       1 2,500,000.00       78 17,500,100.01     98.73
2 11077-รพ.นำมน 23 1,804,244.76         23 1,804,244.76      100.00
3 11078-รพ.กมลำไสย 30 6,449,352.28         30 6,449,352.28      100.00
4 11079-รพ.ร่องค ำ 15 871,253.86           15 871,253.86         100.00
5 11080-รพ.เขำวง 30 2,838,075.99         30 2,838,075.99      100.00
6 11081-รพ.ยำงตลำด 51 8,236,415.25         1 1,390,000.00       50 6,846,415.25      98.04
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         33 2,716,449.61       100.00
9 11084-รพ.ค ำม่วง 23 3,430,805.87         23 3,430,805.87      100.00
10 11085-รพ.ท่ำคันโท 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         54 5,529,270.12       100.00
13 11088-รพ.ห้วยผ้ึง 18 2,416,249.14         18 2,416,249.14       100.00
14 11449-รพร.กุฉินำรำยณ์ 84 10,153,774.85       84 10,153,774.85     100.00
15 28017-รพ.นำคู 34 5,203,702.48         34 5,203,702.48      100.00
16 28789-รพ.ฆ้องชัย 29 4,397,035.45         1 100,000.00         28 4,297,035.45       96.55
17 28790-รพ.ดอนจำน 28 2,089,723.49         28 2,089,723.49      100.00
18 28791-รพ.สำมชัย 15 1,673,847.58         15 1,673,847.58      100.00

625         87,419,654           2              3,890,000           1               100,000             622           83,429,654         99.52

* อยู่ระหว่ำงท ำสัญญำ - รพ.กำฬสินธ์ุ  จ ำนวน 1 รำยกำร "รถพยำบำล (รถตู้) ปริมำตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์  "
หมำยเหตุ

* อยู่ระหว่ำงท ำสัญญำ - รพ.ยำงตลำด  "ปรับปรุงห้อง X-RAY " วงเงิน 1,390,000.00 บำท คำดว่ำจะด ำเนินกำรเสร็จส้ินภำยในเดือน กรกฏำคม 2565
 วงเงิน 2,500,000.00 บำท อยู่ระหว่ำงกำรส่งมอบแต่ไม่สำมำรถระบุเวลำส่งมอบได้

** 4 ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว - รพ.ฆ้องชัย  "ปรับปรุงห้องน้ ำคนพิกำรห้องกำยภำพ "วงเงิน 100,000.00 บำท คำดว่ำจะด ำเนินกำรเสร็จส้ินภำยในเดือน วันท่ี 27 มิถุนำยน 2565

5 เบิกจ่ำยเงินแล้ว
ร้อยละกำร
เบิกจำ่ยเงิน

รวมท้ังหมด

CUP
รวมแผนท้ังหมดปี2564 * 3 ท ำสัญญำเรียบร้อย

ล ำดับ
** 4 ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
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ค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2565 

 

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

สรุป แผน/ผล กำรใช้จ่ำยเงินค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมำณ 2565 ข้อมูล ณ วันท่ี 26-08-2565 (10.30 น.)
วงเงินรวมท้ังหมด

จ ำนวนแผน    จ ำนวนเงิน
จ ำนวน
แผน

   จ ำนวนเงิน
จ ำนวน
แผน

   จ ำนวนเงิน
จ ำนวน
แผน

   จ ำนวนเงิน จ ำนวนแผน    จ ำนวนเงิน

1 10709-รพ.กำฬสินธ์ุ 91 21,168,229.77       4 171,000.00         25 8,911,850.00      13 613,100.00       49 11,472,279.77     53.85
2 11077-รพ.นำมน 24 1,804,249.17         2 311,092.00         1 94,085.17        21 1,399,072.00       87.50
3 11078-รพ.กมลำไสย 71 8,964,219.89         16 6,191,500.00       3 109,999.89      52 2,662,720.00       73.24
4 11079-รพ.ร่องค ำ 24 846,848.37           24 846,848.37        100.00
5 11080-รพ.เขำวง 18 2,095,289.08         18 2,095,289.08      100.00
6 11081-รพ.ยำงตลำด 91 9,907,079.20         5 953,000.00         6 1,807,000.00      80 7,147,079.20       87.91
7 11082-รพ.ห้วยเม็ก 34 2,555,290.68         7 1,084,547.78      2 201,000.00       25 1,269,742.90       73.53
8 11083-รพ.สหัสขันธ์ 24 1,843,664.20         1 277,052.97         3 574,106.59         20 992,504.64         83.33
9 11084-รพ.ค ำม่วง 26 4,280,474.32         3 349,136.15         2 932,429.80         7 801,142.00      14 2,197,766.37       53.85
10 11085-รพ.ท่ำคันโท 10 1,895,302.44         2 600,000.00         2 333,000.00         2 534,302.44       4 428,000.00         40.00
11 11086-รพ.หนองกุงศรี 55 3,231,909.16         5 145,700.00         3 91,200.00        47 2,995,009.16       85.45
12 11087-รพ.สมเด็จ 42 6,128,651.10         1 225,000.00       42 5,903,651.10       100.00
13 11088-รพ.ห้วยผ้ึง 25 2,315,550.51         1 715,000.00         3 402,706.52       21 1,197,843.99      84.00
14 11449-รพร.กุฉินำรำยณ์ 97 8,284,126.11         13 317,200.00         23 3,094,300.00       17 336,200.00       44 4,536,426.11       45.36
15 28017-รพ.นำคู 25 2,849,728.03         2 1,448,099.86      1 460,000.00       22 941,628.17         88.00
16 28789-รพ.ฆ้องชัย 17 2,325,105.07         1 988,099.86        16 1,337,005.21       94.12
17 28790-รพ.ดอนจำน 41 1,133,066.46         41 1,133,066.46       100.00
18 28791-รพ.สำมชัย 25 2,425,199.51         25 2,425,199.51       100.00

740         84,053,983           46      10,561,989         77      18,642,126         53      3,868,736        565        50,981,132         76.35

4 ตรวจรับเรียบร้อย 5 เบิกจ่ำยเงินแล้ว
ร้อยละกำร
เบิกจ่ำยเงิน

รวมท้ังหมด

ล ำดับ CUP
รวมแผนท้ังหมดปี 2565 2 ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้ำงแล้ว 3 ท ำสัญญำเรียบร้อย
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 5.3 เรื่องจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
       องค์กรสร้างสุขท่ีมีคุณภาพระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ และระดับเขตสุขภาพที่ ๗ 
       ๑. ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลฆ้องชัย  ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรสร้างสุขที่มีคุณภาพ
ระดับเขตสุขภาพท่ี ๗ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศ ต่อไป 
       ๒. ขอประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรสร้างสุขที่มีคุณภาพระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๓ ประเภท ดังนี ้
  ประเภทที่ ๑ โรงพยาบาล ได้แก่  โรงพยาบาลฆ้องชัย 
  ประเภทที่ ๒ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ได้แก่  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเขาวง 
  ประเภทที่ ๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ได้แก่  
   - สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินี บ้านโพนงาม 
   - ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 
  ในการนี้ ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๗ จะประสานการรับมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร
สร้างสุขที่มีคุณภาพอีกครั้ง 

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

 5.4 เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
       สถานการณ์โรคติดต่อที่ส าคัญจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 4 หน้าที่ 48 - 67) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 5.5 เรื่องจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ 

       การจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์แบบบัญชีเสมือนภายในจังหวัด ไตรมาสที่ 4/2565 และ
กรณีข้ามจังหวัด (จัดสรรเงินคืนหน่วยบริการ ปี 2565) 
(รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 5 หน้าที่ 68 - 73) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

มติที่ประชุม……………………...……………………………..………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5.6 เรื่องจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

มติที่ประชุม……………………...……………………………..………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๕.7 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

๕.8 เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

5.9 เรื่องเสนอโดยเอกสาร  
       5.9.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ข้อสั่งการตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit  

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 6 หน้าที่ 74 - 76) 
        5.9.2 สถานการณ์การเงินการคลัง 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 7 หน้าที่ 77 - 78) 
        5.9.3 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2565 
โดย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 8 หน้าที ่79) 
        5.9.4 สรุปผลการด าเนินงานกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 9 หน้าที ่80 - 82) 

 5.10 เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด  
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 
        ข้อ 1 สรุปผลการด าเนนิงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด ณ 31 กรกฎาคม 2565 

 

ยอดยกมำมิถุนำยน 2565 ก.ค.-65 เพ่ิม/(ลด)
1 จ านวนสมาชิก  (คน)

  - สามญั 3,384                       3,387                3                       
  - สมทบ 1,201                       1,213                12                      

รวมทัง้ส้ิน 4,585                       4,600                15                      0.33
2 เจ้าหนี้เงินกู้       2,163,936,040.79        2,101,400,134.79 (62,535,906.00) (2.89)
3 เจ้าหนี้เงินรับฝาก 1,401,775,443.23        1,430,696,032.16 28,920,588.93       2.06
4 ลูกหนี้เงินกู้        5,717,867,796.48        5,717,661,099.04 (206,697.44) 0.00
5 ทุนเรือนหุ้น        1,862,688,200.00        1,869,739,170.00 7,050,970.00         0.38
6 ทุนส ารอง          241,402,347.33           241,402,347.33   -                     (0.00)
7 ทุนของสหกรณ์    2,229,328,162.20        2,249,263,322.30 19,935,160.10       0.89
8 ทุนด าเนินการ     5,798,990,098.22        5,785,492,195.50 (13,497,902.72) (0.23)
9 ก าไร               115,388,822.00           128,452,512.10   13,063,690.10       11.32

                                จ ำนวน                        (หน่วย:บำท)
ล ำดับ รำยกำร ร้อยละ
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       ข้อ 2. สหกรณ์ฯ จัดท าระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2565 โดยก าหนดเงินกู้สามัญ
โครงการพิเศษสินเชื่อทันใจ ต้านภัยโควิด 2019 วงเงิน 500,000 บาท โดยสามารถน าเงินประจ าต าแหน่งมาค านวณ
ในการขอกู้ได ้

       ข้อ 3 สหกรณ์ซื้อระบบงานธนาคารกรุงไทย เพ่ือให้สมาชิกสามารถท าธุรกรรมต่างๆ ผ่าน Application 
ระหว่าง KLSCOOP กับ Krungthai NEXT 

       ข้อ 4. สรุปผลการด าเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
กาฬสินธุ์ จ ากัด ณ 31 กรกฎาคม 2565 

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

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

สมัครใหม่ เสียชีวิต ลำออก
จ านวนสมาชิก    (คน) เดือนกรกฎำคม 2565 เดือนกรกฎำคม 2565 เดือนกรกฎำคม 2565

1 สมำคมฌำปนกิจฯสหกรณ์

  - สามญั 3,686                       16 0 4                 3,698   
  - สมทบ 3,275                       13 10 -               3,278   
รวม 6,961                       29                    10 4                 6,976   

2 สสธท. (ล้ำน 1) 5,452                       4 6 -               5,450   
3 กสธท. (ล้ำน 2) 3,611                       2 5 -               3,608   
4 กสธท. (ล้ำน 3) 455                         3 -                     -               458     
5 สส.ชสอ. 1,392                       8 2                       3                 1,395   

คงเหลือ

จ ำนวน  (คน)
ล ำดับ รำยกำร

ยอดยกมำมิถุนำยน 2565
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เอกสารหมายเลข 1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งท่ี 7/๒๕65  
วันพุธที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565  เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  

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. นายกฤช   โชติการณ์ รักษาการในต าแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) 
7. นางสุภาภรณ ์  พรมแพง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
8. นางสาวนุชวรา  สารสิทธิ์  แทนหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
9. นางสาวสุภัทรา  สามัง  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
10. นายณัฐพงค์  ลือฉาย  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
11. นางถมญาณี  โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
12. นายสุพิน  ภูสง่า  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
13. นางอาภิรมย์  ชิณโน  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
14. นายวรชาติ  จ าเริญพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
15. นางสาวนงนุช  โนนศรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
16. นางสมปอง  พลโคกก่อง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
17. นายโชคชัย  มงคลสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
18. นายธงชัย  ปัญญูรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
19. นายศิริชัย  รินทะราช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
20. นพ.ประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ ์
21. นพ.สุนทร  ธีรพัฒนพงศ์ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
22. นายปภณ  งานไว  แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน 
23. นายธเนษฐ  พลศักขวา แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่องค า 
24. นายปุณชาติ  แผ่นศิลา แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 
25. นพ.วิโรจน ์  กอบางยาง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาวง 
26. นพ.วรวิทย์  เจริญพร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยางตลาด 
27. นพ.คมกฤษ  วิเศษ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์ 
28. นพ.ธนธร  กานตอาภา รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลค าม่วง 
29. นพ.พุทธรักษ์  ดีสิน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าคันโท 
30. นางมนต์รัตน์  ภูกองชัย  แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี 
31. นพ.สมานมิตร  อัฐนาค  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จ 
32. นพ.ไพฑูรย์  อุไรชื่น  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยผึ้ง 
33. พญ.ณัฐวดี  สุภิตาภรณ์ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามชัย 
34. นพ.เพชร  เครือชัย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาคู 
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35. นพ.สุยันต์  ลวงพิมาย รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอนจาน 
36. นายศิริศักดิ์  บุญไชยแสน สาธารณสุขอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
37. นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน 
38. นายจักราวุฒิ  วงษ์ภักดี สาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 
39. นายไพรัตน์  ค าพรมมา แทนสาธารณสุขอ าเภอร่องค า 
40. นายนพรัตน์  ไทยแท้  สาธารณสุขอ าเภอกุฉินารายณ์ 
41. นายปัญญา  พิมพ์แก้ว สาธารณสุขอ าเภอเขาวง 
42. นายประสิทธิชัย  กัลยาสนธิ สาธารณสุขอ าเภอยางตลาด 
43. นายชยุต  หิรัญรักษ์ รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอห้วยเม็ก 
44. นายอนันต์  ปุรินทะ  แทนสาธารณสุขอ าเภอสหัสขันธ์ 
45. นายไชยา  เวียงนนท์ สาธารณสุขอ าเภอค าม่วง 
46. นายวราวุฒ ิ  ตุลาพัฒน์ สาธารณสุขอ าเภอท่าคันโท 
47. นายอุทิศ  ปัญญาสิทธิ์ แทนสาธารณสุขอ าเภอหนองกุงศรี 
48. นายอรรคเดช  อรรคเศรษฐัง สาธารณสุขอ าเภอสมเด็จ 
49. นายชุมพล  แสบงบาล รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอห้วยผึ้ง 
50. นายพานิช  แกมนิล  แทนสาธารณสุขอ าเภอสามชัย 
51. นายไกรทอง  ไชยมัชชิม สาธารณสุขอ าเภอนาคู 
52. นายสง่า   เพียรภายลุน สาธารณสุขอ าเภอดอนจาน 
53. นางเนาวรัตน์  จุฑาสงฆ์  รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอฆ้องชัย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอาทิตย์  เหลาสุภาพ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2. นายพิทักษ์  กาญจนศร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3. นางศุภกาญจน์  หระสิทธิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
4. นายยินดี  วิชัยโย  แพทย์แผนไทยช านาญการ 
5. นางสาวสุปรียา  จรทะผา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6. นางสาวจันทราภรณ์ ดาพันธ์  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
7. นายชัยพิพัฒน์  เถาวชารี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
8. นายคณัสนันท์  ภูจารึก  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
9. นายวิษณุ  ศรีโยธา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10. นางกฤษณา  เพียรภายลุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex (ระบบออนไลน์)  
1. นายวิษณุกร  อ่อนประสงค์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก 
2. นพ.สุรเชษฐ์  ภูลวรรณ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย 

 
ก่อนวาระการประชุม 
พิธีมอบรางวัลแสดงความชื่นชมยินดีกับหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นระดับต่างๆ 
 1. มอบใบประกาศนียบัตร ผลงานวิชาการ “บริการปฐมภูมิในยุควิถี ชีวิตใหม่ (New Normal 
Primary Care 2022)” กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการ 
“บริการปฐมภูมิในยุควิถี ชีวิตใหม่ (New Normal Primary Care 2022)” ทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน
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วิชาการ นวัตกรรม ผลงานเด่นของเครือข่าย ด้านภารกิจบริการปฐมภูมิ เมื่อวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2565  
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายชื่อผู้ชนะเลิศการน าเสนอผลงานวิจัย ดังนี้ 
      1.1 รางวัลชนะเลิศการน าเสนอผลงานวิชาการ ประเภท ด้านระบาดวิทยาหรือการสอบสวนโรค 
ได้แก่  นายเรืองยศ  มุดนาเวท นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลนามน เรื่อง การสอบสวนโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 กรณีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในพื้นท่ี อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
      1.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท ด้านระบาดวิทยาหรือการสอบสวนโรค  
ได้แก่ นางสาวรัตติกาล  ตุมหนแย้ม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลนามน  เรื่อง ปัจจัยเสี่ยงและ
ปัจจัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในร้านเสริมสวยกรณีศึกษาการสอบสวนโรคในชุมชนแห่งหนึ่ง ต าบล 
หลักเหลี่ยม อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 2. มอบใบประกาศนียบัตรการขับเคลื่อนและรณรงค์การป้องกันโรคโคโรนาไวรัส 2019 ด้วยวัคซีนใน
หญิงตั้งครรภ์  
 ผลงานอันดับที่ 1 ได้แก่ คปสอ.เมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลงาน 59.83% 
 ผลงานอันดับที่ 2 ได้แก่ คปสอ.ยางตลาด อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลการด าเนินงาน 52.02% 
 3. มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีเป็นขวัญก าลังใจ และเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทรางวัล รพ.สต.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2565 ซึ่งพ้ืนที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ รับประเมินคัดเลือกฯ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาโก  
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

มติที่ประชุม  ทีป่ระชุมขอชื่นชม/แสดงความยินดีกับบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับรางวัล 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 นายแพทย์อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 

1. กิจกรรมวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และเดือนสิงหาคม 2565 ที่เก่ียวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ 
    1.1 วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา เวลา 07.00 น. พิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 08.00 น. พิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เวลา 17.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม/
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ขอเชิญชวน/ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อม
เพรียงกัน 

    1.2 วันที่ 12 สิงหาคม 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  
ขอเชิญชวน/ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาล
ชุมชนทุกแห่ง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

    1.3 วันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จมาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อทรงพระกรณียกิจ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสัตวแพทย์อาสาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจะทรงงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข  คือ  
1) การถวายความปลอดภัย ด้านการแพทย์ มีการประชุมและมอบให้โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จัดท าแผนถวายความ
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ปลอดภัย 2) การถวายความปลอดภัย ด้านสาธารณสุข ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 มอบกลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ เตรียมความพร้อม
จัดท าแผนในการถวายความปลอดภัย ทั้งนี้ยังไม่มีหมายก าหนดการในการเสวยพระกระยาหารในพ้ืนที่ หากมี
หมายก าหนดการเสวยพระกระยาหารในพ้ืนที่ มอบหน่วยอาหารปลอดภัย เข้าร่วมจัดท าแผนด้วย 

    1.4 โครงการแสงน าใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม
ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2565 เริ่มต้นโครงการเดือนสิงหาคม 2565 โดยจะมีการขอความร่วมมือกับหน่วยราชการ
ที่เก่ียวข้อง หน่วยงานที่อยู่ในอ าเภอ ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

2. สถานการณ์โรคติดต่อ จังหวัดกาฬสินธุ์  
    2.1 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา มีการรายงานผู้ป่วยยืนยัน มีจ านวนมากน้อยแตกต่างกัน พบว่า จาก

รายงานผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ราย มีผู้ป่วยมีผลการตรวจยืนยันติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 10 ราย 
เนื่องจากการรายงานผ่านระบบ API ในโปรแกรมระบบ HOSxP ไม่ทันเวลา ไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้ข้อมูลผู้ป่วยยืนยัน 
บางวันสูง บางวันต่ า หรือไม่มี ดังนั้น จึงขอความร่วมมือโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง รายงานข้อมูลผู้ป่วยยืนยันใน HOSxP ให้ทันเวลา และเป็นปัจจุบัน และ
ขอความร่วมมือผู้บริหารหน่วยงาน ติดตาม ก ากับ ดูแล  

    2.2 โรคติดต่อน าโดยยุงลาย ที่พบบ่อยคือ ไข้เลือดออก เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กองระบาดวิทยา ได้ตรวจ
พบว่า จังหวัดกาฬสินธุ์พบผู้ป่วยชิคุนกุนยามากที่สุดในประเทศไทย โดยพบที่อ าเภอค าม่วง และอ าเภอสามชัย  
จากการเก็บสิ่งส่งตรวจ 5 ราย เป็นผู้ป่วยชิคุนกุนยา 4 ราย จึงขอความร่วมมือสาธารณสุขอ าเภอ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล และอาจจะมีการเปิด EOC ทุกเช้าวันจันทร์ กรณีการระบาดของชิคุนกุนยา โซนสมเด็จ ค าม่วง สามชัย 
นามน โดยจะเริ่มในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล ไข้เลือดออก จากการที่กลุ่มงาน
ควบคุมโรคติดต่อ สสจ.กาฬสินธุ์ ได้ลงพ้ืนที่ประเมิน HI/CI รวมทั้งการรายงานการระบาด จ านวนผู้ป่วยอาจจะเพ่ิม
ไม่มากในบางอ าเภอ แต่จ านวน HI/CI ไม่น่าไว้วางใจ จึงขอความร่วมมือสาธารณสุขอ าเภอ หากมีปัญหาในเรื่องการ
สนับสนุน อุปกรณ์ ยาฆ่าแมลง ทรายอะเบท ให้แจ้งกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.กาฬสินธุ์ เ พ่ือช่วยประสาน/
แก้ไขปัญหา และขอความร่วมมือ CUP ให้มีการประชุมหารือกัน หากมีการรายงานชิคุนกุนยา เพ่ิมมากขึ้น ให้ทาง 
SAT ของโรงพยาบาลแจ้งในพ้ืนที่ เพ่ือช่วยควบคุม ป้องกันการระบาด 

    2 .3  โรคฝีดาษวานร (Monkeypox) องค์การอนามัยโลก (World Health Organization – WHO) 
ประกาศให้โรคฝีดาษวานร เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of 
International Concern) กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ก าหนดให้โรคฝีดาษวานร 
เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากอาการของโรคไม่รุนแรง การแพร่เชื้อต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ในส่วน
ของโรงพยาบาล และ รพ.สต.หากพบผู้ป่วยที่มีอาการมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดตามร่างกาย อ่อนเพลีย ต่อมน้ าเหลืองโต มี
อาการแสดงทางผิวหนัง เป็นตุ่มเริ่มจากจุดแดง เป็นตุ่มน้ า ตุ่มหนอง และแห้งแตกออก มี/ไม่มีประวัติเดินทางมาจาก
ต่างประเทศ หรือสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ขอความร่วมมือแจ้งกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.กาฬสินธุ์  

3. เรื่องจากท่ีประชุมกรมการจังหวัด  
    3.1 เฝ้าระวังภัยธรรมชาติ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน หากหน่วยบริการในพ้ืนที่ ได้รับผลกระทบจาก  

ภัยธรรมชาติ ขอให้รายงานมาที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และหากพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบ มีการอพยพ
ประชาชน หรือกลุ่มเปราะบาง ขอให้บริการไปพลางก่อน พร้อมทั้งรายงานมาที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

    3.2 เนื่องจากราคาพลังงาน โดยเฉพาะค่าน้ ามัน ค่าไฟ เพิ่มสูงขึ้น ทางคณะรัฐมนตรีมีมติ เน้นย้ า เรื่อง
การประหยัดพลังงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ให้ความส าคัญ ในเรื่องของการ
ประหยัดพลังงาน โดยมอบให้ส านักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดท าแนวทาง/มาตรการในการวัดการใช้พลังงานว่า 
ช่วยกันประหยัดพลังงานจริงหรือไม่ รายละเอียดทางส านักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จะแจ้งให้รับทราบต่อไป 
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    3.3 วันที่ 14 สิงหาคม 2565 เป็นวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอความร่วมมือ 1) การสนับสนุนการเลือกตั้งตามบทบาท หน้าที่ โดยขอสนับสนุน ให้สาธารณสุข
อ าเภอเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการระดับอ าเภอ (บางอ าเภอ) จึงขอให้สาธารณสุขอ าเภอสนับสนุนการเลือกตั้ง
ตามบทบาท หน้าที่ 2) ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิ ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 3) ขอให้ข้าราชการ วางตัวเป็นกลาง
ทางการเมือง 

4. การถ่ายโอน รพ.สต. จังหวัดกาฬสินธุ์ เสนอขอถ่ายโอน จ านวน 51 แห่ง มีมติให้ถ่ายโอน จ านวน 4 แห่ง 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 มติคณะรัฐมนตรี ให้สนับสนุนส่วนที่เหลือให้แล้ว เป็นวงเงิน 32 ล้านบาทให้กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือดูแลบริหารจัดการ รพ.สต.ทั้ง 51 แห่ง ที่ขอถ่ายโอน ในส่วนของบุคลากร อ.ก.พ. 
ได้มีการตัดต าแหน่งเพ่ือเตรียมพร้อมในการถ่ายโอน ส่วนเรื่องครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เป็น
วันสุดท้ายของการส ารวจ เนื่องจากการถ่ายโอน จะต้องมีการถ่ายเรื่องคน เงิน ของ และภารกิจให้กับทางพ้ืนที่  

5. เนื่องจากนางพรพิมล  ภูวธนานนท์ ต าแหน่ง เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชกรรม) ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ไปช่วยราชการที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ นายกฤช  โชติการณ์ รักษาการในต าแหน่ง
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชกรรม) โดยมอบหมายให้ดูแล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ไปก่อน  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 6/2565) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2565 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามผลการประชุม ครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี 
 
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล แจ้งกรณีจังหวัดกาฬสินธุ์คืนเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กันไว้ 
ส าหรับเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2565 ซึ่งในรอบที่ใช้วงเงิน 2.9 ได้ด าเนินการออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนไปแล้ว 
โดยได้รับเงินเดือนตกเบิก เดือนกรกฎาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้คืนเงินในส่วน สสจ.กาฬสินธุ์ 
ประมาณ 63,000 บาท ซึ่งจะพิจารณาตามแนวทางเดิมที่ประชุมเลื่อนเงินเดือนเมื่อ 1 เมษายน 2565 คือ คืนเงิน
ตามฐานเงินเดือนของหน่วยงาน ทางกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จะได้ท าหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงาน 
เพ่ือด าเนินการพิจารณา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการท าข้อมูล เพ่ือให้หน่วยงานใช้ประกอบในการพิจารณา และส่งคืน
ภายในวันที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลก าหนดต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และหากกล่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ท าข้อมูลเสร็จภายในไม่เกินวันที่  
1 – 2 สิงหาคม 2565 ขอให้หน่วยงานส่งข้อมูลคืน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด  โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด จ านวน 5 ราย ดังนี้  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ราชการที่ขอย้าย มติท่ีประชุม 

1 นางกุหลาบ  ภูท านอง 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

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

เห็นชอบ แบบมีเงื่อนไข 
ต้องมีย้ายสับเปลีย่น 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ราชการที่ขอย้าย มติท่ีประชุม 

2 นายกิตติพงษ์  กองแสน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

รพ.สต.บา้นหนองบัว 
สสอ.ห้วยเม็ก 

รพ.สต.บา้นท่าแร้ง สสจ.
เพชรบุรี เงื่อนไช : - 

เห็นชอบ ให้ไปช่วยราชการ 
เนื่องจากต าแหน่งนี้เป็นเลขตรึง 

3 น.ส.ปัจชะตาพร  นามโล 
นวก.สาธารณสุขช านาญการ 

รพ.สต.ห้วยมะทอ 
สสอ.ห้วยเม็ก 

รพ.โกสมุพิสัย สสจ.
มหาสารคาม เงื่อนไข : - 

เห็นชอบ 

4 น.ส.จารุวรรณ  โพธิรัตน ์
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบตัิการ 

รพ.สามชัย รพ.เขาสวนกวาง สสจ.
ขอนแก่น เงื่อนไข : ทดแทน 

ไม่เห็นชอบ 
 

5 นางนิตยา  สุทธิกุลพิศุทธ์ิ 
นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 

รพ.ร่องค า รพ.โพธิ์ชัย สสจ.ร้อยเอด็ 
เงื่อนไข : ทดแทน 

เห็นชอบ 

4.2 การจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์แบบเสมือนภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (Virtual Account : VA) 
ไตรมาสที่ 3/2565 (ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565)  โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ CFO เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 
การจดัสรรคา่บรกิารทางการแพทยแ์บบบญัชเีสมอืนในจงัหวดั (Virtual Account : VA ) ไตรมาสที ่3 /2565 ขอ้มูลระหวา่งวนัที ่1 กมุภาพนัธ ์  ถงึ 30   เมษายน  2565

คา่รกัษาพยาบาล

 ตามราคา

กรมบญัชกีลาง

คา่ตรวจพเิศษ&

คา่ยาราคา

แพง&โครงการ

พเิศษ ตาม

ราคา

กรมบญัชกีลาง

รวมท ัง้หมด (ตาม

ราคา

กรมบญัชกีลาง)

คา่

รกัษาพยาบาล 

(ตามประกาศ 

สสจ.กส.)

คา่ตรวจพเิศษ&

คา่ยาราคา

แพง&โครงการ

พเิศษ (ตาม

ประกาศ สสจ. 

กส.)

รวมท ัง้หมด 

(ตามประกาศ 

สสจ.กส.)

จดัสรรคา่

รกัษาพยาบาล

แบบGB (ตาม

ประกาศ 

สสจ.กส.)

จดัสรรคา่ตรวจ

พเิศษ&คา่ยา

ราคาแพง&

โครงการพเิศษ 

(ตามประกาศ 

สสจ. กส.)

รวมจดัสรรแบบ 

GB ไตรมาสที ่

3/2565

รพ.กาฬสนิธุ์ 12,346 12,346 0  11,754,146.94  3,250,500.57  15,004,647.51  5,197,107.00  3,250,500.57  8,447,607.57   3,344,912.43   3,250,500.57   6,595,413.00

รพ.นามน 36 33 3          9,630.00                 -            9,630.00        9,900.00                 -          9,900.00         6,372.00                 -           6,372.00

รพ.กมลาไสย 472 463 9       504,821.71                 -         504,821.71     177,488.48                 -       177,488.48     114,233.00                 -       114,233.00

รพ.รอ่งค า 14 14 0          5,775.00                 -            5,775.00        4,200.00                 -          4,200.00         2,703.00                 -           2,703.00

รพ.เขาวง 133 132 1        70,983.00                 -          70,983.00      39,600.00                 -        39,600.00       25,487.00                 -         25,487.00

รพ.ยางตลาด 134 134 0       126,168.60                 -         126,168.60      52,086.50                 -        52,086.50       33,523.00                 -         33,523.00

รพ.หว้ยเม็ก 10 10 0          4,067.00                 -            4,067.00        3,000.00                 -          3,000.00         1,931.00                 -           1,931.00

รพ.สหัสขันธ์ 39 38 1        70,345.00        3,000.00        73,345.00      11,400.00        3,000.00      14,400.00         7,337.00         3,000.00       10,337.00

รพ.ค ามว่ง 68 68 0        45,175.00                 -          45,175.00      20,400.00                 -        20,400.00       13,130.00                 -         13,130.00

รพ.ท่าคันโท 13 13 0          7,567.63                 -            7,567.63        3,900.00                 -          3,900.00         2,510.00                 -           2,510.00

รพ.หนองกงุศรี 102 96 6        40,043.00                 -          40,043.00      28,800.00                 -        28,800.00       18,536.00                 -         18,536.00

รพ.สมเด็จ 318 316 2       251,713.00                 -         251,713.00     119,185.00                 -       119,185.00       76,709.00                 -         76,709.00

รพ.หว้ยผึง้ 91 90 1        44,513.00                 -          44,513.00      27,000.00                 -        27,000.00       17,377.00                 -         17,377.00

รพร.กฉุินารายณ์ 1,003 992 11       725,670.00     349,850.00    1,075,520.00     334,492.00     349,850.00     684,342.00     215,283.00     349,850.00     565,133.00

รพ.นาคู 14 14 0          6,868.00                 -            6,868.00        4,200.00                 -          4,200.00         2,703.00                 -           2,703.00

รพ.ฆอ้งชัย 34 31 3        13,671.00                 -          13,671.00        9,300.00                 -          9,300.00         5,986.00                 -           5,986.00

รพ.ดอนจาน 34 34 0        15,293.00                 -          15,293.00      10,200.00                 -        10,200.00         6,565.00                 -           6,565.00

รพ.สามชัย 7 7 0          3,061.50                 -            3,061.50        2,100.00                 -          2,100.00         1,352.00                 -           1,352.00

รวมทัง้หมด 14,868 14,831 37  13,699,512.38  3,603,350.57  17,302,862.95  6,054,358.98  3,603,350.57  9,657,709.55   3,896,649.43   3,603,350.57   7,500,000.00

คา่รกัษาพยาบาลตามราคากรมบญัชกีลาง คา่รกัษาพยาบาลตามประกาศ สสจ.กาฬสนิธุ ์ จดัสรรเงนิแบบ GB ไตรมาสที ่3-2565

หนว่ยบรกิาร
จ านวน

ราย

อนมุตั ิ

แลว้
ปฎเิสธ

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ 

ประเด็นเพ่ือพิจารณาเพิ่มเติม 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ : ประเด็นที่จะน าเสนออีกประเด็นคือ ไตรมาสที่ 4/2565 ข้อมูล  

1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2565 ผลงานอยู่ระหว่างการรวบรวม และจะต้องส่ง สปสช.เพ่ือพิจารณาโอนเงิน 
ภายในสิงหาคม 2565 ตามปีงบประมาณของ สปสช จึงขอความเห็นชอบที่ประชุมในการจัดสรรค่าบริการทางการ
แพทย์แบบเสมือนภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (Virtual Account : VA) ไตรมาสที่ 4/2565 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ต้องเสนอที่ประชุม ประเด็นเพ่ือพิจารณา  
1) ขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการค านวณใหม่ (หักค่าตรวจพิเศษ&ค่ายาราคาแพง&โครงการพิเศษ ออกก่อน  
ที่เหลือน ามาพิจารณาถ่วงน้ าหนักตามค่ารักษาพยาบาล) 2) เห็นชอบ ในการจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์แบบ
เสมือนภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (Virtual Account : VA) ไตรมาสที่ 3/2565 ตามที่ได้น าเสนอ 3) ขอความเห็นชอบ 
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ในหลักการที่จะใช้หลักเกณฑ์ ตามข้อ 1 ในการจัดสรรไตรมาสที่ 4/2565 (ข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม 

– กรกฎาคม 2565) เนื่องจากต้องแจ้ง สปสช.ก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม 2565 ไม่สามารถน าเข้าที่ประชุม กวป.ได้  

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ และขอให้นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ตรวจสอบตัวเลขอีกครั้ง
ก่อนส่ง สปสช. 

4.3 ขอความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณ สร้างแฟลตของหน่วยบริการในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 
7 แห่ง โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ CFO เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 
การจดัสรรงบประมาณ หมวด CF ขอความเห็นชอบการจดัสรรงบประมาณ สรา้งแฟลตของหนว่ยบรกิารในจงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 7 แหง่

ล าดบั
ความส าคญั

รายการสิง่กอ่สรา้ง

 แบบเลขที่

(เฉพาะ

กอ่สรา้ง)

 ราคาตอ่

หนว่ย(บาท)

 

หนว่

ย

 เงนิ CF  เงนิบ ารงุ

 จ านวนเงนิ

รวม
สถานที ่

ระบชุือ่
ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ทีม่า

รวมเงนิท ัง้ส ิน้ 8 25,493,000 45,493,200 70,986,200

1 อาคารพักเจา้หนา้ที่ โยธาจังหวดั

กาฬสนิธุ์

14,000,000 1 5,000,000   9,000,000   14,000,000 โรงพยาบาลนาคู นาคู นาคู กาฬสนิธุ์ ตกจากงบ

ลงทุนปี66

2 อาคารพักเจา้หนา้ที่ โยธาจังหวดั

กาฬสนิธุ์

14,000,000 1 5,000,000   9,000,000   14,000,000 โรงพยาบาลฆอ้ง

ชัย

ฆอ้งชัย

พัฒนา

ฆอ้งชัย กาฬสนิธุ์ ตรวจเยีย่ม 

คปสอ.

3 อาคารพักเจา้หนา้ที่ โยธาจังหวดั

กาฬสนิธุ์

14,000,000 1 5,000,000   9,000,000   14,000,000 โรงพยาบาลสาม

ชัย

หนองชา้ง สามชัย กาฬสนิธุ์ ตกจากงบ

ลงทุนปี66

4 อาคารพักเจา้หนา้ที่ โยธาจังหวดั

กาฬสนิธุ์

14,000,000 1 5,000,000   9,000,000   14,000,000 โรงพยาบาลดอน

จาน

สะอาด

ไชยศรี

ดอนจาน กาฬสนิธุ์ ตรวจเยีย่ม 

คปสอ.

5 อาคารพักเจา้หนา้ที่ โยธาจังหวดั

กาฬสนิธุ์

14,000,000 1 5,000,000   9,000,000   14,000,000 โรงพยาบาล

สมเด็จพระ

ยพุราชกฉุินารายณ์

บัวขาว กฉุิ

นารายณ์

กาฬสนิธุ์ ตกจากงบ

ลงทุนปี66

6 บา้นพักเจา้หนา้ทีร่พ.สต.

  (แฟลต 3 ยนูิต)

เอกชน 280,000 2 280,000      280,000      560,000      รพ.สต.หมมูน่ หมมูน่ สมเด็จ กาฬสนิธุ์ ตรวจเยีย่ม 

คปสอ.

7 ซอ่มแซมบา้นพัก รพ.สต. เอกชน 426,200     1 213,000      213,200      426,200      รพ.สต.นาเชอืก นาเชอืก ยางตลาด กาฬสนิธุ์ ตรวจเยีย่ม 

คปสอ.  
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

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

 1. ฝีดาษวานร สถานการณ์ทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 มีผู้ป่วยยืนยัน 12,608 ราย จาก 
66 ประเทศ ประเทศที่มีผู้ป่วยสูง 5 ล าดับแรก ได้แก่ สเปน 2 ,835 ราย เยอรมัน 1,859 ราย สหรัฐอเมริกา 
1,813 ราย อังกฤษ 1,778 ราย และฝรั่งเศส 908 ราย ประเทศที่พบใหม่ ประเทศนิวซีแลนด์ บอสเนีย อินเดีย 
รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย และประเทศไทย องค์การอนามัยโลก (World Health Organization – WHO) ประกาศให้
โรคฝีดาษวานร เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International 
Concern) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565  
 จากกระดานข้อมูลโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรป (วันที่ 17 กรกฎาคม 2565) ข้อมูลทาง
ระบาดวิทยาของผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร เพศ จากข้อมูลทั้งหมด 98.7% ที่มีข้อมูลครบถ้วน 99.5% เป็นเพศชาย 
อายุ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 31 – 40 ปี อาการแสดง ส่วนใหญ่มาด้วยอาการผื่น 95.2% 1) ผื่นผิวหนังที่ไม่ใช่
บริเวณที่ปากหรือทวารหนักและอวัยวะเพศ 46% 2) ผื่นที่บริเวณทวารหนักและอวัยวะเพศ 39.2% ส่วนใหญ่ 
59.5% มีอาการผื่นร่วมกับอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจง ประวัติอ่ืนๆ 42.7% มีประวัติติดเชื้อ HIV ร่วม 2.3% เป็น
บุคลากรทางการแพทย์ 28.4% เป็นกลุ่ม MSM 
 ข้อมูลของผู้ป่วยยืนยันฝีดาษวานร รายแรกในประเทศไทย พบที่จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 27 ปี 
สัญชาติไนจีเรีย อาชีพ ไม่ระบุ เดินทางมาจากประเทศไนจีเรีย เข้ามาประเทศไทยวันที่ 21 ตุลาคม2564 ประวัติ
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การเจ็บป่วยและประวัติเสี่ยง : ช่วงวันที่ 18 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565 (1 – 3 สัปดาห์ก่อนมีอาการ)  
มีประวัติ Unsafe sex หลายครั้งกับนักท่องเที่ยวหญิงไม่ทราบสัญชาติ ในจังหวัดภูเก็ต วันที่ 9 กรกฎาคม 2565  
มีไข้ ไอ เจ็บคอ ต่อมน้ าเหลือโต มีผื่นแดง ตุ่มนูนแดง เปลี่ยนเป็นตุ่มน้ าใส ต่อมาเป็นตุ่มหนอง และแตกออกเป็นแผล
ลึกเริ่มจากอวัยวะเพศ ลามไปที่ ใบหน้า ล าตัว แขนขา วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 เข้ารับการตรวจรักษาที่  
รพ.เอกชน แพทย์สงสัยโรคฝีดาษวานร ให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2565 ผลตรวจยืนยัน
พบติดเชื้อฝีดาษวานร 
 การประเมินความเสี่ยงในประเทศไทย HAZARD ASSESSMENT : เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เชื้อที่ระบาด
ในคนขณะนี้เป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงน้อย (CFR 1%) ผู้ป่วยต้องมีอาการจึงจะแพร่เชื้อไปสู่ผู้อ่ืนได้ (ระยะฟักตัว  
5 – 21 วัน) และยังไม่มีรายงานการแพร่เชื้อจากคนสู่สัตว์ EXPOSURE ASSESSMENT : ณ วันที่ 1 มิถุนายน 
2565 มีรายงานพบผู้ป่วยทั่วโลก 736 ราย จาก 34 ประเทศที่ไม่ใช่พ้ืนที่โรคประจ าถิ่นของโรคนี้ วันที่ 22 
กรกฎาคม 2565 พบผู้ป่วยทั่วโลก 15,510 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 30 – 55 ปี ซึ่งผู้ป่วยจ านวนมากเป็น
ชายที่อยู่ในกลุ่มชายรักชาย หรือไปเซ็กชวล มีการแพร่เชื้อผ่านการสัมผัสอย่างใกล้ชิด สัมผัสสารคัดหลั่ง ละอองฝอย 
หรือสิ่งปนเปื้อนเชื้อจากผู้ที่ติดเชื้อ CONTEXT ASSESSMENT : มีการจัดตั้ง EOC เริ่มเฝ้าระวังและสอบสวนโรค หาก
พบผู้ป่วยสงสัย RISK CHARACTERIZATION : การพบผู้ป่วยฝีดาษวานรนอกประเทศที่ไม่ใช่พ้ืนที่โรคประจ าถิ่นใน
หลายประเทศและไม่มีประวัติเดินทางไปในพ้ืนที่โรคประจ าถิ่น เป็นเหตุการณ์ผิดปกติ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้อง
ให้ความตระหนักในการค้นหาผู้ป่วย แยกกัก ค้นหาผู้สัมผัสเพ่ิมเติม เพื่อให้การรักษาและควบคุมการแพร่ระบาดของ
เชื้อ เชื้อที่ระบาดในคนขณะนี้เป็นสายพันธุ์ ที่มีความรุนแรงน้อย และมีความสามารถในการแพร่เชื้อจากคนสู่คนต่ า 
เนื่องจากแพร่ผ่านทางการสัมผัสอย่างใกล้ชิด ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยในกลุ่มชายรักชาย โดยไปรับการรักษาที่คลินิก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยังไม่มีรายงานการเสียชีวิต ECDC ประเมินการแพร่ระบาดในประชากรทั่วไปค่อนข้างน้อย 
ประเทศไทย ผู้ที่มีอายุมากกว่า 41 ปี ที่ได้รับการปลูกฝีไข้ทรพิษ อาจมีภูมิคุ้มกันต่อโรคฝีดาษวานร แต่ยังไม่ทราบ
ประสิทธิภาพที่แน่ชัด จัดตั้ง EOC โรคฝีดาษวานร ยกระดับการเฝ้าระวังโรค และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รายงาน
พบผู้ป่วยยืนยันรายแรกในประเทศไทย การติดตามค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และการประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ 
 ข้อเสนอแนะ 1) สถานพยาบาลทุกแห่ง ควรเพ่ิมความเข้มข้นในการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร 
โดยเฉพาะในคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคผิวหนัง และคลินิกใกล้ชุมชน และปฏิบัติตามมาตรการ Universal 
Precaution รวมถึงให้ความรู้ในกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชาย หากพบผู้ป่วยให้แจ้งกรมควบคุมโรค โดย
ทันที 2) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพ่ือป้องกันโรคในสถานบริการที่มีความเสี่ยง เน้นย้ าให้มีการปฏิบัติตาม
มาตรการ Universal Precaution ท าความสะอาดสิ่งปนเปื้อนด้วย 0.1% โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (0.1% NaCLO) 
หรือซักผ้าด้วยน้ าอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียล 3) ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน หากมีประวัติเสี่ยงเดินทางกลับจาก
ต่างประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัสสัตว์ที่มีต้นก าเนิดจากแอฟริกา และมีอาการสงสัย ให้รีบแจ้งประวัติเสี่ยงและ
อาการต่อแพทย์ทันที่ 4) สร้างความเชื่อมั่นเพ่ือไม่ให้ประชาชนตระหนก และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข่าว
หรือติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคฝีกาษวานรจากแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือ 
 แนวทางการรักษา และการส่งต่อผู้ป่วยสงสัยโรคฝีดาษวานร : คัดกรองผู้ป่วยที่มาด้วยอาการไข้ มีอาการ
เกณฑ์เข้าได้กับทางคลินิกของกองระบาดวิทยา หรือแพทย์ สงสัยว่าผู้ป่วยเป็นฝีดาษวานร ร่วมกับมีประวัติเดินทาง
จากพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรค หรือมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยสงสัย หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย หรือป่วยเป็นโรคติดเชื้อ
ตามค านิยามกรมควบคุมโรค ให้รับไว้เป็น ผู้ป่วยใน อยู่ห้องแยกเดี่ยว ที่มีห้องน้ าในตัว ระหว่างรอผลตรวจ  
เก็บตัวอย่างตามค าแนะน าของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองที่
เหมาะสม (PPE) พิจารณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือด าเนินการที่เหมาะสมต่อไป แจ้งพยาบาล ICN เจ้าหน้าที่ระบาด 
เพ่ือสอบสวนหาผู้สัมผัส การตรวจทางห้องปฎิบัติการ กรณีที่ตรวจเพ่ือยืนยันการวินิจฉัย พิจารณาเจาะตรวจ Lab 
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม โทรแจ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือส านักระบาดวิทยา เพ่ือประสานศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์หรือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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 แนวทางการรักษา : องค์ความรู้ด้านการป้องกันโรคและยารักษายังมีจ ากัด จึงแนะน าให้ admit ทุกรายใน
โรงพยาบาล เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายโรคและเพ่ือการติดตามอาการ การรักษาแบบประคับประคอง : ให้การ
รักษาตามอาการ การรักษาแบบเฉพาะ : การใช้ยาต้านไวรัส คล้ายกับไข้ทรพิษ และโรคสุกใส ยาต้านไวรัสที่ใช้คือ 
tecovirimat (TPOXX) ให้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ระยะเวลากักตัว จนสะเก็ดแผลแห้ง ประมาณ 14 ถึง 21 วัน 
 ค าแนะน าในการป้องกันโรคฝีดาษวานร ส าหรับประชาชน 1) โรคฝีดาษวานร ติดเชื้อจากการสัมผัสโดยตรงกับ
ตุ่มหรือผื่น/สิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้ป่วย ให้เลี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีตุ่มหนอง และงดใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย  
2) Universal Prevention เน้นการล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง 3) หากเริ่มมีไข้ เจ็บคอ  
ต่อมน้ าเหลืองโต มีผื่นแดง ตุ่มน้ า หรือตุ่มหนอง ขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ ล าตัว แขนขา ใบหน้า และฝ่ามือฝ่าเท้า ร่วมกับ
มีประวัติเสี่ยง ได้แก่ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย มีประวัติเดินทางจากต่างประเทศ/ร่วมงาน กิจกรรมที่เคยมีรายงานพบ
ผู้ป่วยฝีดาษวานร มีอาชีพที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดคลุกคลีกับผู้เดินทางจากต่างประเทศ หรือมีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะ 
ที่มาจากอาฟริกา ให้รีบพบแพทย์เพ่ือรับการตรวจวินิจฉัย ทั้งนี้ขอให้แจ้งประวัติเสี่ยงด้วย 4) กรณีพบผู้ป่วยสงสัยฝีดาษ
วานร โดยเฉพาะชาวต่างชาติ แนะน าให้ผู้ป่วยรีบไปพบแพทย์ ไม่ควรหลบหนี เพ่ือลดการแพร่โรคสู่ผู้อ่ืน 

 2. งาน “แสงน าใจ ไทยทั้งชาติ เดิน ว่ิง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งท่ี 8 เฉลิมพระเกียรติ” Theme งานปี 
2565 แผ่นดินไทยไร้สโตรค ก าหนดการจัดงานปี 2565 ระหว่างวันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2565 วัตถุประสงค์ : 
1) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงน า
ใจของประชาชนไทย และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ 2) เพ่ือส่งเสริมให้มีกิจกรรม
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้ประชาชนทั้งประเทศออกกาลังกายอย่างง่ายๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่น
จักรยาน เพ่ือให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค 3) เพ่ือให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง วิธีการป้องกันและการเข้าถึงการ
รักษาให้กับประชาชนทั้งประเทศ เป็นการลดอัตราการพิการและเสียชีวิต 
 Race Pack Support การสนับสนุนชุดแข่งขันจากส่วนกลางมอบให้กับทุกเขตสุขภาพ Race Pack Support 
ราคาขาย = 300 บาท ต้นทุนผลิต = 130 บาท เป้าหมายผู้ร่วมกิจกรรมรวม ทั้งประเทศ = 100,000 คน 
เป้าหมายผู้ร่วมกิจกรรมรวม เขตสุขภาพที่ 7 = 7,700 คน เป้าหมายผู้ร่วมกิจกรรมรวม จว.กาฬสินธุ์ = 1,500 คน 

 
 การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม : ขอความร่วมมือ 1) ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม WALK RUN BIKE 
FIGHTING STROKE ครั้งที่ 8“เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ด้วยระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 
10 กิ โล เมต ร  ณ  ศ าล ากล างจั งห วั ด ก าฬ สิ น ธุ์  2) รั บ สมั ค ร  ตั้ งแ ต่ วั น ที่  1 – 31 สิ งห าค ม  2565 
http://race.thai.run/wrb8Bangkok โดยจะประมวลผลจ านวนผู้สมัคร รอบแรก วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ส่งคืน
ข้อมูลให้กับผู้บริหาร งบประมาณที่ได้จากการจัดงาน จะน าเข้า 1) กองทุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  
2) กองทุนโรคหลอดเลือดสมอง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และกิจกรรมงาน “แสงน าใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 
เฉลิมพระเกียรติ” ขอความร่วมมือสาธารณสุขอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ในฐานะชมรมนักวิ่ง  ประชาสัมพันธ/เชิญชวน  
ร่วมกิจกรรม และขอเปลี่ยนแปลงจ านวนเป้าหมายผู้ร่วมกิจกรรมของ อ าเภอห้วยเม็ก จาก 70 คน เป็น 50 คน 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จาก 50 คน เป็น 70 คน 
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5.1.2 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (นายสม  นาสอ้าน) 

 การพิจารณาคัดเลือกคนดี ศรีสาธารณสุข ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มีหน่วยงานส่งเข้ารับการคัดเลือก 
จ านวน 10 คน (ไม่ครบทุกอ าเภอ) โดยจะได้รับการคัดเลือก จ านวน 1 คน ซึ่งได้ด าเนินการคัดเลือกเสร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ ที่มอบโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้ส่งผลงาน 
คุณงามความดี มาน าเสนอให้คณะกรรมการฯ ได้รับฟัง โดยในวันที่  27 กันยายน 2565 จะท าพิธีมอบรางวัล  
ณ โรงแรมริมปาว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการมอบรางวัล รางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัล 
และมอบใบประกาศคุณงามความดีให้กับผู้ที่ ได้ส่งผลงานคุณงามความดี หวังว่าในปีหน้า ขอความร่วมมือ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ คัดเลือก/ส่งเข้ารับการคัดเลือกทุกแห่ง อย่างน้อยแห่งละ 1 คน  
เพ่ือเสริมสร้างก าลังใจในการท างานของบุคลากร 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

5.1.3 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) (นายประสิทธิ์  สงกันหา) 
 1. ตามที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดท าค าสั่งเรื่องเลื่อนเงินเดือน ในรอบ 1 เมษายน 
2565 ส าหรับข้าราชการ และได้เบิกจ่ายเงินเดือนไปแล้ว ในส่วนของข้าราชการที่เงินเดือนเต็มขั้น และได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษ ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
พิเศษ ซึ่งทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ส่งข้อมูลเพ่ือประกอบการขอรับการจัดสรรเงินดังกล่าว ให้กับ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว 
 2. การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมติ อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2565 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เรื่อง การเกลี่ยอัตราก าลัง การตัดโอนต าแหน่ง และอัตราเงินเดือน ส าหรับ  
กลุ่มข้าราชการที่ประสงค์ถ่ายโอน ส าหรับกรณีที่ จ.18 ไม่ตรงกับหน่วยงานที่ประสงค์จะถ่ายโอน จ านวน 84 ราย 
จากข้าราชการทั้งหมด 186 ราย เพ่ือให้จังหวัดด าเนินการออกค าสั่งย้ายข้าราชการกลุ่มดังกล่าว เพ่ือให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการออกค าสั่งให้โอนต่อไป ซึ่งห้วงระยะเวลาในการด าเนินการ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม 2565  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรับทราบ 

5.1.4 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) (นายยุทธพล  ภูเลื่อน) 
 เนื่องจากได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมสาธารณสุขจังหวัด โดยนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติ ที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ คือ 1) การแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ของพื้นที่ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ได้รวบรวมผลการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์
แก้ไขปัญหา 7 ด้าน ที่ได้ขับเคลื่อนมาแล้วว่า มีผลคืบหน้าอย่างไร ในการประชุมครั้งต่อไป 2) ที่ประชุมได้แจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ที่มีผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น 
2 คน นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีต าบลนิคม อ าเภอสหัสขันธ์ และนายวิสิทธิ์ศักดิ์  สนศรี นายก อบต.สะอาด
ไชยศรี อ าเภอดอนจาน เป็นตัวแทนฝ่ายท้องถิ่น 3) แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีโรงงานปลาร้า
เพชรด า ที่ เกิดการร้องเรียน ไปที่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สรุปให้ยุติเรื่อง และมอบหมายให้ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินุ์ ท้องถิ่น ทสจ.ตลอดจนถึงเทศบาลห้วยโพธิ์ 
ควบคุมก ากับ ตามอ านาจหน้าที่ ที่กฎหมายก าหนด เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องร้องเรียนต่อไป 4) การประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องของแอลพีเอ โดยส านักงานส่งเสริมการปกครองส่ วนท้องถิ่น  
ได้น าเสนอที่ประชุมในการประเมิน EHA ของ อปท.ในปี 2564 – 2565 พบว่า ได้รับเกียรติบัตร 23 หน่วยงาน โดย
เข้ารับจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ปี 2565 มีเข้ารับการประเมิน 36 แห่ง จาก 12 อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 23.84 
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ผ่านทั้ง 36 แห่ง 5) สถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่ ซึ่งจะเก่ียวข้องกับสาธารณสุข เพราะมีการก่อสร้างบ่อ
ปฏิกูลในพื้นที่เพ่ือแก้ปัญหา OVCCA ผลการขับเคลื่อนงานทางกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับกลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ ขับเคลื่อนได้ จ านวน 8 บ่อ ในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ (ยางตลาด เมืองกาฬสินธุ์ ร่องค า สามชัย และค าม่วง)  
โดยใช้งานจริงได้เพียง 4 บ่อ คือ ที่อ าเภอร่องค า ต าบลเหล่าอ้อย ต าบลนาเชือก ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด 
ต าบลค าสร้างเที่ยง อ าเภอสามชัย ที่ช ารุด 3 บ่อ คือ ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลร่องค า และเทศบาลค าม่วง) 
สร้างเสร็จแล้วยังไม่เปิดใช้งาน 1 บ่อ คือ เทศบาลโพนทอง อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องที่ดิน  
ส่วนเรื่องการพิจารณา ทางเลขานุการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ขับเคลื่อนเรื่องบ่อปฏิกูลในทุกอ าเภอ อย่างน้อย
อ าเภอละ 1 แห่ง โดยที่ประชุมได้เสนอแบบแปลนให้เลือกพิจารณา งบประมาณ 4.4 แสนบาทต่อแห่ ง ที่ประชุม
มอบหมายให้ ท้องถิ่นจังหวัดแจ้ง อปท.ทุกแห่ง เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดบ่อปฏิกูล ขอความร่วมมือสาธารณสุขอ าเภอ  
ได้ขับเคลื่อนร่วมกันกับคณะกรรมการส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

5.1.5 เรื่องจากรักษาการในต าแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) (นายกฤช  โชติการณ์) 
 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม ให้ใช้
ในทางการแพทย์เท่านั้น หลังจากนั้นช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 ได้มีการน ากัญชาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 
ที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0513.03/2566 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 
2565 เรื่อง การด าเนินคดีกับผู้ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจ าหน่าย หรือแปรรูป
สมุนไพรเพ่ือการค้า แจ้งไปยังส านักงานต ารวจแห่งชาติ เนื่องจากกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดแล้ว จะใช้กฎหมายยาเสพติด
ด าเนินการไม่ได้ จึงใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ออกมาเพ่ือควบคุมพืชสมุนไพรไทยที่จ าเป็นต้องคุ้มครอง ไม่ให้ต่างประเทศน าไปใช้  
ประโยขน์ เช่น เหล้าน้อย กวาวเครือ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีหนังสือแจ้งขอให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 
ด าเนินการจับกุมและด าเนินคดีกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ไม่ด าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว คือ 1) ไม่ขอ
อนุญาตศึกษาวิจัยกัญชา 2) ไม่ขออนุญาตส่งออกกัญชา 3) ไม่ขออนุญาตจ าหน่ายกัญชา 4) ไม่ขออนุญาตแปรรูป
กัญชาเพ่ือการค้า ซึ่งมีข้อขัดแย้งกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับก่อนหน้านี้ ที่อนุญาตให้ขายกัญชากับบุคคล
ทั่วไปได้ ยกเว้น เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ คนชรา จึงเป็นประเด็นหารือระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) กับกรมการแพทย์แผนไทย  
 โดยหนังสือข้อสั่งการฉบับนี้ ให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด (พนักงานเจ้าหน้าที่โดยต าแหน่ง คือ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล และผู้อ านวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ต้องมีค าสั่ง หนังสือสั่งการ  
ให้ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน เภสัชกร แพทย์แผนไทย 
นักวิชาการสาธารณสุข ทั้งนี้ ทางกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ และกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ จะท าหนังสือสรุป
ข้อสั่งการ เพ่ือสื่อสารให้ผู้บริหารได้รับทราบต่อไป และการขออนุญาตกัญชา ให้ประสาน/ติดต่อ กลุ่มงานการแพทย์
แผนไทยฯ สสจ.กาฬสินธุ์  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 



29 
 5.2  เรื่องจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 5.2.1 สรุปผลการประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (กรกฎาคม 2565) 

ผลการประเมินจัดกลุ่มเปรียบเทียบรายอ าเภอ ดีเยี่ยม จ านวน 8 แห่ง ร้อยละ 5.44.44 ดีมาก จ านวน 8 
แห่ง ร้อยละ 44.44 และดี จ านวน 2 แห่ง ร้อยละ 11.12  
 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของ คปสอ. ภาพรวมจังหวัด สรุป 12 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 8 ตัวชี้วัด
ร้อยละ 66.6 ผลการประเมินตัวชี้วัดพันธกิจ คปสอ.เปรียบเทียบรายอ าเภอ สูงสุด 5 ล าดับ ได้แก่ คปสอ.สมเด็จ 
ร้อยละ 100, คปสอ.ฆ้องชัย ร้อยละ 95, คปสอ.เขาวง/คปสอ.ร่องค า/คปสอ.นาคู และ คปสอ.ดอนจาน ร้อยละ 
90, คปสอ.นามน ร้อยละ 87.50 และคปสอ.กมลาไสย ร้อยละ 85 
 ผลการประเมินตัวชีว้ัดตามพันธกิจ ของ คปสอ. ภาพรวมจังหวัด สรุป 8 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 2 ตัวชี้วัด ร้อยละ 25  
 การตรวจสอบผลประเมิน :1) วันที่ 28 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2565 ตรวจสอบ ยืนยันผลงาน คะแนน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 2) วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 12.00 น. กลุ่มงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ส่งผลประเมิน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 3) วันที่ 5 สิงหาคม 2565 สรุปรายงาน ตัวชี้วัดรายบุคคล/คปสอ.
เสนอ นพ.สสจ. ส่งมอบกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

5.2.2 ความก้าวหน้าการบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 
ปีงบประมาณ 2564 และ 2565  

ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 625 แผน จ านวนเงิน 87,419,654 บาท เบิกจ่ายแล้ว 622 แผน จ านวนเงิน 
83,429,654 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.52 ยังเบิกจ่ายไม่ครบ 3 รายการ คือ 1) อยู่ระหว่างท าสัญญา : รพ.กาฬสินธุ์  
จ านวน 1 รายการ "รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 
90 กิโลวัตต์" วงเงิน 2,500,000.00 บาท 2) อยู่ระหว่างท าสัญญา : รพ.ยางตลาด  "ปรับปรุงห้อง X-RAY " วงเงิน 
1,390,000.00 บาท 3) ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว : รพ.ฆ้องชัย "ปรับปรุงห้องน้ าคนพิการห้องกายภาพ "วงเงิน 
100,000.00 บาท  

ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 740 แผน จ านวนเงิน 84,053,983 บาท เบิกจ่ายแล้ว 493 แผน จ านวนเงิน 
40,025,669 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.62 เบิกจ่ายครบ ร้อยละ 100 จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลร่องค า 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และค่าเสื่อม 1) ปีงบประมาณ 2564 ขอความร่วมมือโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
และโรงพยาบาลยางตลาด เร่งรัดเบิกจ่าย ภายใน 30 กันยายน 2565 2) ปีงบประมาณ 2566 (20% ,10%) ได้รับ
จัดสรรแล้ว ให้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ภายใน 6 เดือนแรก หากด าเนินการไม่ได้ตามก าหนดเวลา ให้ท าหนังสือชี้แจง 
สาเหตุที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนด 

5.2.3 การจัดท าแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566  
ร่าง กรอบวงเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566 
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Timeline การจัดท าแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566 

 
การจัดท าแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566  
วงเงินระดับจังหวัด (20%) 

ล ำดบั แหลง่ทีม่ำ ครุภณัฑ์ สิง่ก่อสรำ้ง รวม

1 จำกกำรตรวจเยีย่ม คปสอ 6,714,000.00            2,550,200.00            9,264,200.00               

2 ค ำขอแจง้เวยีน 27,100,500.00          15,944,086.54          43,044,586.54             

3 ตกจำกค ำขอ ปี65

รวม 33,814,500.00          18,494,286.54          52,308,786.54             

กรอบงบค่ำเสือ่ม (20%) 18,322,043.28             อพัเดท 26/07/2565

สว่นต่ำง 33,986,743.26-              
การจัดสรรเบื้องต้น วงเงินระดับจังหวัด (20%) และวงเงินระดับเขต (10 % ดังนี้) 

วงเงินหน่วยบริการ วงเงินระดับจังหวัด วงเงินระดับเขต
กรอบวงเงิน กรอบวงเงิน กรอบวงเงิน

64,127,151.58 18,322,043.28 9,161,021.65
64,127,151.58 17,872,043.28 9,161,021.65

0.00 450,000.00 0.00

ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวม
     5,358,000.00         3,221,500.00      8,579,500.00

รวมงบประมาณ
จัดท าแผน
คงเหลือ

รายการส ารองพร้อมใช้งาน

หน่วยบริการ จังหวัด
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แนวทางการจัดสรร รพ.สต.ถ่ายโอนไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่าย

โอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และ รพ.สต.ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
วันที่ 19 ตุลาคม 2564) ให้มีการเตรียมความพร้อมในการบริหารงบประมาณด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด โดยให้ สปสช. และ สธ. ร่วมกันพิจารณาก าหนด แนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และด าเนินการซักซ้อม
ความเข้าใจ ให้แก่หน่วยบริการประจ าแม่ข่ายของเครือข่ายบริการปฐมภูมิยึดถือปฏิบัติ ในการจัดสรรงบประมาณ 

งบประมาณที่ รพ.สต.จะได้รับ 1) งบเหมาจ่ายรายหัว ซึ่งมีงบค่าเสื่อมรวมอยู่ด้วย 2) งบประมาณตามผลงาน
บริการ ข้อเสนอ จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณามอบ กองเศรษฐกิจสุขภาพฯ ร่วมกับ สปสช. ด าเนินการศึกษารูปแบบการจัดสรร
เงิน ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.ถ่ายโอน) และรายงานความก้าวหน้าต่อ คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงบประมาณค่าเสื่อม จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2566 ส าหรับ สอน./ 

รพ.สต.ที่ประสงค์ถ่ายโอน (51 แห่ง) : จัดสรรเฉพาะ ครุภัณฑ์ ตามวงเงินระดับหน่วยบริการ (70%) การบริหารจัดการ 
หาก สปสช.ยังจัดสรรผ่านโรงพยาบาล 1) แลกงบ (ระเบียบรองรับหรือไม่) 2) รพ.แม่ข่าย ซื้อ รพ.สต. (ถ่ายโอน) ขอยืมใช้
ตามระเบียบ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และให้เป็นการบริหารจัดการภายใน CUP ตามแนวทางที่เสนอแนะข้างต้น 

5.3  เรื่องจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 - สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ (Electronics 
internal Audit : EIA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพ
การเงินการคลัง 5 มิติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ทุกหน่วยบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสร็จเรียบร้อย ดังนั้น กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน 5 มิติภาพรวมของหน่วยบริการ จ านวน 
18 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ดังนี้ 
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 เกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป หากต่ ากว่าร้อยละ 90 ต้องท าแผนพัฒนาองค์กร  
หน่วยบริการที่คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90 ดังนี้ 1) มิติการเงิน ได้แก่ รพ.สามชัย ร้อยละ 83.87 2) มิติจัดเก็บรายได้ 
ได้แก่ รพ.ห้วยเม็ก ร้อยละ 86.67 และ รพ.กาฬสินธุ์ ร้อยละ 87.50 3) มิติพัสดุ ได้แก่ รพ.กาฬสินธุ์ ร้อยละ85.19 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และขอความร่วมมือผู้บริหาร หน่วยงานที่ยังไม่ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 6 หน่วยงาน (โรงพยาบาล 4 แห่ง, สสอ. 2 แห่ง) ให้
ความส าคัญ และก ากับ ดูแล 

 5.4  เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
 สถานการณ์โรคติดต่อที่ส าคญัจังหวัดกาฬสินธุ์   
 1. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 จ านวนผู้ป่วยยืนยันจังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกรายเดือน ข้อมูลระหว่าง เดือน มกราคม 2563 – 25 
กรกฎาคม 2565 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 23,481 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายสะสม 63,337 ราย ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิต 
151 ราย รายงานผู้ป่วยยืนยันและผู้ป่วยเข้าข่าย COVID-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 19- 25 กรกฎาคม 
2565 จ านวนผู้ป่วยเข้าข่าย COVID-19 ATK (OPD) n = 974 จ านวนผู้ป่วยยืนยันและผู้ป่วยเข้าข่าย COVID-19 
RT-PCR n = 54 ATK (IPD) n = 19 จ านวนผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวนผลทางตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ (RT-PCR) เทียบกับ จ านวนผู้ป่วยจากระบบการรายงาน CCR จ าแนกรายอ าเภอ ระหว่างวันที่  
1 มิ.ย. – 25 ก.ค. 2565 นับยอดตามวันที่รายงาน เดือนมิถุนายน 2565 ผล Lab N = 788 จ านวนผู้ป่วยยืนยัน
ในระบบ CCR N = 574 (72.84%) เดือนกรกฎาคม 2565 ผล Lab N = 212 จ านวนผู้ป่วยยืนยันในระบบ 
CCR N = 130 (61.32%) 
 2. สถานการณ์โรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี 2565 
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดกาฬสินธุ์ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 26 กรกฎาคม 2565 ได้รับ
รายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวมจ านวนทั้งสิ้น 146 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 14.13 ต่อประชากรแสนคน ไม่มี
รายงานผู้ปว่ยเสียชีวิต พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 76 ราย เพศชาย 70 ราย อัตราส่วนเพศ
หญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.09 : 1 (พบผู้ป่วยจ านวน 14 อ าเภอ) อ าเภอที่พบผู้ป่วยต่อเนื่องมากกว่า 2 เดือน ได้แก่ 
อ าเภอกุฉินารายณ์ (52 ราย) อ าเภอกมลาไสย (45 ราย) อ าเภอฆ้องชัย (15 ราย) และอ าเภอค าม่วง (9 ราย) 
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 นับตั้งแต่วันที่ 1 – 26 กรกฎาคม 2565 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรายงานผู้ป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น 49 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 4.74 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศหญิง 27 ราย เพศชาย 22 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย 
เท่ากับ 1.23 : 1 (พบผู้ป่วยจ านวน 8 อ าเภอ) ได้แก่ อ าภอกุฉินารายณ์ (26 ราย) อ าเภอกมลาไสย (10 ราย) 
อ าเภอค าม่วง (8 ราย) อ าเภอนาคู (2 ราย) อ าเภอเมือง (1 ราย) อ าเภอฆ้องชัย (1 ราย) อ าเภอเขาวง (1 ราย) 
และอ าเภอหนองกุงศรี (1 ราย) 
 สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย จังหวัดกาฬสินธุ์ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 
2565ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย จ านวนทั้งสิ้น 142 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 13.74 ต่อประชากร
แสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต (พบผู้ป่วยจ านวน 2 อ าเภอ) ผู้ป่วยยืนยันโรคชิคุนกุนยา จ านวน 4 ราย (สามชัย 
3 ราย, ค าม่วง 1 ราย) ผู้ป่วยเข้าข่าย โรคชิคุนกุนยา จ านวน 138 ราย 
 ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา :  1) ยกระดับ EOC โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ระดับโซน สม ชัย นา ค า จังหวัดประชุม
ติดตามสถานการณ์ทุกวันจันทร์ เวลา 08.30 – 09.00 น. 2) คปสอ.สามชัย และ คปสอ.ค าม่วง จัดท ารายงาน
สถานการณ์โรคชิคุนกุนยาประจ าอ าเภอ รายสัปดาห์ (Weekly report) ส่ง สสจ.กาฬสินธุ์ ภายในวันอาทิตย์ทุก
สัปดาห์ ในรูปแบบไฟล์ ทาง Line และรูปแบบเอกสาร พ้ืนที่ตัดยอดรายงานผู้ป่วยทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.00 น.  
3) ด าเนินการเฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัย/ผู้ป่วยเข้าข่ายที่เข้ารับบริการที่คลินิกเอกชนในพ้ืนที่ 4) ด าเนินการจัดปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน เพื่อควบคุมยุงพาหะ ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ 
 แนวทางการควบคุมโรค กรณีพบผู้ป่วยโรคติดต่อน าโดยยุงลาย มาตรการ 3-3-1 ได้แก่ 3 : สถานพยาบาล 
รับทราบ ภายใน 3 ชม. หลังพบผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย 3 : ควบคุมโรคภายใน 3 ชม. รัศมี 100 เมตร หลังได้รับ
แจ้งพบผู้ป่วยในชุมชน 1 : อปท,อสม พ่นสารเคมี ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ร้ศมี 100 เมตร ภายใน 1 วัน หลังได้รับ
แจ้งพบผู้ป่วยในชุมชน 
 3. การบริหารจัดการบริการวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2565  
 ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เขตสุขภาพที่ 7 เป้าหมายวัคซีน จ านวน 305,100 คน มียอดฉีด
วัคซีนสะสม 152,112 คน คิดเป็นร้อยละ 50 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเป้าหมายวัคซีน จ านวน 57,600 คน มียอดฉีด
วัคซีนในระบบ HDC สะสม 21 ,500 คน คิดเป็นร้อยละ 37 ยอดการฉีดวัคซีนในระบบ Krungthai Digital 
Health Platform สะสม 28,065 คิดเป็นร้อยละ 49 
 ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 รายงานการด าเนินงานการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ส าหรับ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2565 (จากระบบ HDC) จ านวนเป้าหมายรวม 5,020 คน 
การฉีดวัคซีนสะสม 566 คน คิดเป็นร้อยละ 11 การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เดือนสิงหาคม 2565 เป็นเดือนสุดท้ายใน
การฉีดวัคซีน จึงขอความร่วมมือพ้ืนที่บริหารจัดการฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ นับจากนี้ 
 2. การออกหนังสือรับรอง แนวทางการปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองวัคซีนโควิด 19 เพื่อการ
เดินทางระหว่างประเทศ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เป็นผู้ที่มีอ านาจออกหนังสือรับรองฯ 
จะต้องได้รับมอบเป็น ค าสั่งกรมควบคุมโรค ผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองฯ ตามต าแหน่ง : นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน ตามคุณสมบัติ : ผู้มีรายชื่อตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาและค าสั่งกรมควบคุมโรค ส่งชื่อเข้าในระบบเพ่ือยืนยัน ขอเป็นผู้มีอ านาจลงนามในระบบ 
Intervac กรมควบคุมโรค  
 หน่วยงานที่เปิดให้บริหารออกหนังสือรับรองวัคซีนโควิด 19 เพ่ือการเดินทางระหว่างประเทศ มีทั้งสิ้น 175 แห่ง 
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบริการในพ้ืนที่ สคร.7 (7 แห่ง 4 จังหวัด) จังหวัดขอนแก่น : คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและ
ท่องเที่ยว (ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาล 
ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
จังหวัดร้อยเอ็ด : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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 เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ให้กับผู้ขอหนังสือรับรองฯ จึงเห็นควรให้ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง เป็นผู้มีอ านาจลงนามหนังสือรับรองฯ โดยทางกลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ จะชี้แจงผ่านระบบประชุมทางไกล ให้ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 5.5  เรื่องจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
ตัวช้ีวัดที่ 13.4 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. มีการจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ 

 ตัวชี้วัดย่อย 15 ข้อ 7 กลุ่มประชากร (หญิงตั้งครรภ์ เด็ก 0 – 2 ปี เด็ก 3 – 5 ปี เด็ก 6 – 12 ปี ผู้ป่วย
เบาหวาน ผู้สูงอายุ และวัยท างาน (15 – 59 ปี)) 5 กิจกรรมหลัก (ตรวจสุขภาพช่องปาก บริการทางทันตกรรม  
ฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่ และเคลือบหลุมร่องฟัน) เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ตัวชี้วัด ระหว่างปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564) และ 65 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565) 
ร้อยละของอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์ 5 คะแนน ปี 2564 มี 7 อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 38.89 ปี 2565 มีอ าภอที่ได้  
1 คะแนน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 จึงได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถาม รพ.สต./ศสม. ผ่าน google form 2 รอบ 
ช่วงเดือนเมษายน 2565 และเดือนมิถุนายน 2565 ข้อมูลในแบบสอบถาม : ข้อมูลทั่วไป (ชื่อ – สกุล, รพ.สต., 
อ าเภอ) อุปสรรค ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงานใน รพ.สต. ที่สังกัด  
 สรุปผลการตอบแบบสอบถาม จ านวนบุคลากรทันตสาธารณสุข 88 คน ตอบแบบสอบถาม 69 คน  
คิดเป็นร้อยละ 78.41 จ านวน รพ.สต.ที่ทันตฯ รับผิดชอบ 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.17, 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
43.48 และ 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.35 ปัญหาและอุปสรรค : ปัญหาเรื่องวัสดุ โควิด เจ้าหน้าที่ ข้อมูล และ
โรงเรียน พบในทุกกิจกรรม รายละเอียดของปัญหา และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

รายละเอียดปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ครุภณัฑ์ : มีแต่ไม่ครบ,ช ารุด 44 (63.77%) ไม่มีครุภณัฑ์ 2 (2.90%)   มีช่างซ่อมใน รพ.สต., จัดซื้อครภุณัฑ ์
วัสด ุ: ไม่เพียงพอ,ขาดบางรายการ 26 (37.68%) ไม่มีวสัดุเลย 2 (2.90%) มีการจัดซื้อวัสดุที่จ าเป็น 
โควิด : งานฟุ้งกระจาย 31 (44.93%) มาตรการป้องกันโควดิในพ้ืนท่ี 18 
(26.09%) อื่นๆ 8 (11.59%)   

ปรับปรุงมาตรการให้บริการ 
สนับสนุนชุดตรวจคดักรอง 

เจ้าหน้าที่ : ภาระงานมากเกินไป 17 (24.63%) กระจายงานให้เหมาะสม 
จัดสรรทันตบุคลากรใน รพ.สต.ทีไ่ม่ม ี

ห้องฟัน : ระบบระบายอากาศ 26 (37.68%) ไม่มหี้องทันตกรรม 1 (1.45%) 
อื่นๆ 5 (7.25%) ไม่มีประต,ู ห้องแคบไม่มีที่เก็บอุปกรณ์    

มีระบบระบายอากาศ 

ข้อมูล :การน าข้อมูลเข้า HDC 5 (7.25%) การบันทึกและส่งออกข้อมูล 10 
(14.49%) อื่นๆ 3 (4.35%) คอมพิวเตอรไ์ม่เพียงพอ 

มีการตรวจสอบข้อมลู 
ปรับตัวช้ีวัดตามสถานการณ ์

โรงเรียน : มีผลกระทบต่องาน 43 (62.32%)  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และให้สรุป คืนข้อมูลเป็นรายอ าเภอ แจ้งโรงพยาบาลทราบด้วย 

 5.6  เรื่องจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอนาชีวอนามัย 
5.6.1. ขอแสดงความยินดีหน่วยงานที่ผ่านการประกวดการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดฝุ่น 

ระดับจังหวัด ประจ าปี  2565 
วัตถุประสงค์การด าเนินงานเพ่ือ 
๑. ติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปลอดฝุ่นในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์  
๒. เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้น าเสนอผลงานเด่น Best Practice ในการด าเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

ปลอดฝุ่น พร้อมการประกวด  
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๓. เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรสาธารณสุข ในการ

เตรียมพร้อมรับมือปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม ของทุกปี  
ตารางท่ี ๑  หน่วยงานที่ผ่านการประกวดการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดฝุ่น ประจ าปี  2565 
ล าดับ หน่วยงาน ผลการประกวด 

1 ศพด.เทศบาลต าบลค าม่วง อ.ค าม่วง ชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทเทศบาลต าบล 
2 ศพด.วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบอน อ.ค าม่วง 
ชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภท องค์การบริหารส่วนต าบล 

  

5.6.2 สรุปผลการประเมินส้วมสาธารณะในวัดตามมาตรฐาน HAS ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
จ านวนวัดทั้งหมด 970 วัด เป้าหมาย 679 วัด ร้อยละ 70 ผลการประเมินวัด ณ วันที่  ๒๒ กรกฎาคม 

๒๕๖๕ วัดที่ด าเนินการประเมิน 352 วัด คิดเป็นร้อยละ 36.๒๘ ผ่านมาตรฐาน HAS จ านวน 308 วัด คิดเป็นร้อยละ 
๓๑.๗๕ ทางกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวเล้อมฯ จะได้ออกประเมินฯ ติดตามอีกครั้ง ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565 และ
จะสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบต่อไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และขอความร่วมมือผู้บริหาร ควรมีการด าเนินงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดฝุ่น เพื่อเป็นต้นแบบ อย่างน้อยอ าเภอละ 1 แห่ง  

 5.7  เรื่องจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบคลัสเตอร์ในโรงพยาบาล 2 คลัสเตอร์ คือ แผนกจิตเวช (สิ้นสุดการรักษา
แล้ว) และแผนกอายุรกรรมชาย 1 ยังมีผู้ป่วยรักษาอยู่ อาจส่งผลกระทบท าให้การรับ Refer ผู้ป่วยได้ไม่เต็มที่  
หากสามารถดูแลรักษาที่โรงพยาบาลแม่ข่ายได้ ให้ดูแลรักษาที่โรงพยาบาลแม่ข่ายก่อน หากไม่สามารถดูแลรักษาได้ 
ให้ส่งมาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กรณีศัลยกรรม หากเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และต้องรับการผ่าตัด 
ในกรณีผ่าตัดเล็ก ขอความร่วมมือบริหารจัดการที่โรงพยาบาลแม่ข่าย เช่น การคลอด สามารถคลอดปกติได้  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

๕.8  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน 
 กรณีการคลอดของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงพยาบาลชุมขนขนาดเล็ก อาจจะมีปัญหา  
ในเรื่องของสถานที่ เนื่องจากมีห้องเดียว หากคลอดปกติ หรือท าหมันสามารถท าได้  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

๕.9  เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
1. ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินการคัดเลือก รพ.สต. นาโก และ 

สสอ.เขาวง เป็นตัวแทนจังหวัด เข้ารับการเลือกระดับเขต เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผลปรากฏว่า รพ.สต.นาโก 
อ าเภอกุฉินารายณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกระดับภาค ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 
และสสอ.เขาวง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ผลการคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่น ระดับภาค รพ.สต.นาโก อ าเภอกุฉินารายณ์ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ทางชมรมสาธารณสุขอ าเภอ ขอขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ในระดับจังหวัด ระดับพ้ืนที่ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเขาวง แจ้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ด าเนินการฉีดให้กับบุคลากรในพ้ืนที่
หมดแล้ว ส่วนของประชาชนได้ให้ความส าคัญมากกว่าไข้หวัดใหญ่มากกว่าวัคซีนโควิด เนื่องจากวัคซีนไม่เพียงพอ 
ท าให้ผลการฉีดวัคซีนได้น้อย จึงขอให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดสรรวัคซีนให้พอเพียง เพื่อผลงานจะ
ได้เพ่ิมข้ึน 

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ : จะรับไปพิจารณา หากมีวัคซีนในสต๊อกเพียงพอ จะจัดสรรให้ต่อไป 
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3. การถ่ายโอน รพ.สต. บุคลากรที่อยู่ใน รพ.สต.ถ่ายโอนทั้ง 51 แห่ง ที่ไม่ประสงค์ถ่ายโอน จะให้

ด าเนินการอย่างไร และระบบบริการประชาชน งบประมาณ จะด าเนินการอย่างไร 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ : เรื่องระบบบริการประชาชน งบประมาณ ขอความร่วมมือกลุ่มงาน

การสาธารณสุขมูลฐานฯ ในการประชุมหารือ ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2565 ส่วนการโยกย้ายบุคลากร  
รอความชัดเจนจากกระทรวงสาธารณสุข 

4. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าม่วง แจ้งก าหนดการจัดกิจกรรม “วิ่งตามฮอยแม่” ในวันที่ 10 สิงหาคม 
2565 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิ ญชวน  
ร่วมกิจกรรม และขอความอนุเคราะห์จ าหน่ายเสื้อ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

5.10  เรื่องเสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดปรากฏในระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2565) 
5.10.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ข้อสั่งการตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit  

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 6 หน้าที่ 71 - 73) 
 5.10.2 สถานการณ์การเงินการคลัง 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 7 หน้าที่ 74 - 90) 
 5.10.3 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2565 
โดย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 8 หน้าที ่91) 
 5.10.4 งบประมาณโครงการฯ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
โดย กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 9 หน้าที่ 92 - 95) 
 5.10.5 แนวทางบริหารจัดการและเงื่อนไขการจ่ายค่าบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติมส าหรับการบริการระดับ
ปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจ าครอบครัว ปีงบประมาณ 2566 
โดย กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 10 หน้าที่ 96 - 98) 
 5.10.6 สรุปผลการด าเนินงานกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 11 หน้าที ่99 - 102) 

 5.11  เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 
 ข้อ 1 สรุปผลการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด ณ 30 มิถุนายน 2565 

ยอดยกมาพฤษภาคม 2565 มิ.ย.-65 เพ่ิม/(ลด)
1 จ ำนวนสมำชิก  (คน)

  - สำมญั 3,379                       3,384                5                       
  - สมทบ 1,174                       1,201                27                      

รวมทัง้ส้ิน 4,553                       4,585                32                      0.70
2 เจ้ำหนี้เงินกู้       2,178,324,622.79        2,163,936,040.79 (14,388,582.00) (0.66)
3 เจ้ำหนี้เงินรับฝำก 1,381,984,545.55        1,401,775,443.23 19,790,897.68       1.43
4 ลูกหนี้เงินกู้        5,698,484,109.00        5,717,867,796.48 19,383,687.48       0.34
5 ทุนเรือนหุ้น        1,855,204,540.00        1,862,688,200.00 7,483,660.00         0.40
6 ทุนส ำรอง          241,402,347.33           241,402,347.33   -                     0.00
7 ทุนของสหกรณ์    2,211,061,773.74        2,229,328,162.20 18,266,388.46       0.83
8 ทุนด ำเนินกำร     5,776,837,499.83        5,798,990,098.22 22,152,598.39       0.38
9 ก ำไร               104,548,093.54           115,388,822.00   10,840,728.46       10.37

                                จ านวน                        (หน่วย:บาท)
ล าดับ รายการ ร้อยละ
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 ข้อ 2. คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ 
เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด เรื่องผลกระทบและแนวโน้มของหนี้สหกรณ์หลังการแพร่
ระบาดโควิด - 19 จ านวน 15 ท่าน ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.30 น. 

ข้อ 3. สหกรณ์ฯ ร่วมทอดผ้าป่าประเพณียุพราชกุฉินารายณ์ 2565 เพ่ือสมทบทุนซื้อเครื่องเอกซ์เรย์
เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (C-ARM) มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ านวน 30,000 บาท 

ข้อ 4. สหกรณ์ฯ จัดท าโครงการเกษียณสุขใจสมาชิกประจ าปี 2565 โดยมอบเงินให้สมาชิกสหกรณ์ที่
เกษียณอายุราชการตามระเบียบสวัสดิการสหกรณ์ฯ และมอบของที่ระลึกให้สมาชิก ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 
2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

ข้อ 5. สรุปผลการด าเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ 
จ ากัด ณ 30 มิถุนายน 2565 

สมัครใหม่ เสียชีวิต ลาออก
จ ำนวนสมำชิก    (คน) เดือนมิถุนายน 2565 เดือนมิถุนายน 2565 เดือนมิถุนายน 2565

1 สมาคมฌาปนกิจฯสหกรณ์

  - สำมญั 3,681                       12 1 6                 3,686   
  - สมทบ 3,271                       8 3 1                 3,275   
รวม 6,952                       20                    4 7                 6,961   

2 สสธท. (ล้าน 1) 5,451                       6 2 3                 5,452   
3 กสธท. (ล้าน 2) 3,608                       5 2 -               3,611   
4 กสธท. (ล้าน 3) 441                         14 -                     -               455     
5 สส.ชสอ. 1,387                       7 -                     2                 1,392   

คงเหลือ

จ านวน  (คน)
ล าดับ รายการ

ยอดยกมาพฤษภาคม 2565

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 สรุปรายงานการส ารวจทรัพย์สิน รพ.สต. ถ่ายโอน จ านวน 51 แห่ง โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ สรุปดังนี้ ที่ดิน เป็นที่ราชพัสดุ จ านวน31 รายการ เป็นที่
สาธารณสุขประโยชน์ ป่าสงวน สปก. นิคมสร้างตนเอง ที่รกร้างว่างเปล่า จ านวน 18 รายการ สิ่งก่อสร้าง อาคารสถานี
อนามัย ศูนย์แพทย์ชุมชน จ านวน 93 รายการ ที่พักอาศัย จ านวน 70 รายการ อาคารสนับสนุน จ านวน 13 รายการ 
สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ จ านวน 154 รายการ นอกนั้นเป็นรายการครุภัณฑ์ที่จ าแนกมา หลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  
จะเสนอผู้บริหารเพ่ือลงนามและรายงานไปที่ส่วนกลางต่อไป 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 16.55 น. 

    (ลงชื่อ)   กฤษณา  เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางกฤษณา  เพียรภายลุน) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    (ลงชื่อ)      ธงชัย  ปัญญูรัตน์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายธงชัย  ปัญญูรัตน์) 
        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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รายละเอียดหน่วยบริการที่ผู้ไม่ประสงค์ถ่ายโอนฯ ขอย้ายไปปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม วันที่ 16 สิงหาคม 2565 โดย  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง ประเภทกำรจ้ำง สถำนท่ีขอย้ำยตำมท่ีแจ้งควำมประสงค์ ควำมเห็นของส่วนรำชกำรท่ีรับย้ำย

1 น.ส. อลีนา โชติมขุ พยาบาลวิชาชพี พนักงานกระทรวง รพ.สต. ต าบลหนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ รพร.กุฉินารายณ์ รับย้าย
2 น.ส. สายทอง แดนดงเมอืง พยาบาลวิชาชพี พนักงานกระทรวง รพ.สต. บ้านคุย สสอ.กุฉินารายณ์ รพ.กุฉินารายณ์ รับย้าย
3 น.ส. ศรินยา เจือมา นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานกระทรวง รพ.สต. บ้านเหล่ากลาง ต าบลกลางหมืน่ รพ.สต.บ้านน  าบุ้น สสอ.เมอืงกาฬสินธ์ุ รับย้าย
4 น.ส. สุกานดา พิมพิลา พนักงานบริการ พนักงานกระทรวง รพ.สต. บ้านเหล่ากลาง ต าบลกลางหมืน่ รพ.สต.บ้านน  าบุ้น สสอ.เมอืงกาฬสินธ์ุ จะลาออก (ย้ายจ.ไป รพ.สต.บ้านต้อน)
5 น.ส. ศุภานันท์ ดลปัดชา พนักงานธุรการ พนักงานกระทรวง รพ.สต. บ้านเหล่ากลาง ต าบลกลางหมืน่ รพ.สต.บ้านน  าบุ้น สสอ.เมอืงกาฬสินธ์ุ จะลาออก (ย้ายจ.ไป รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่)
6 น.ส. กุลณรีย์ ภูก่ิงเงิน แพทย์แผนไทย ลูกจ้างชั่วคราว รพ.สต. บ้านสีถาน ต าบลดงลิง รพ.กมลาไสย รับย้าย
7 นาง หนูพร รัตน์อนันต์ พนักงานบริการ พนักงานกระทรวง รพ.สต. บ้านท่าเพลิง ต าบลเจ้าท่า รพ.กมลาไสย รับย้าย
8 นาง บุญโฮม ครองแสนเมอืง ผู้ชว่ยแพทย์แผนไทย ลูกจ้างชั่วคราว รพ.สต. บ้านหนองบัว ต าบลเจ้าท่า รพ.กมลาไสย รับย้าย
9 นาย สุริยันต์ รัตน์อนันต์ พนักงานบริการ พนักงานกระทรวง รพ.สต. บ้านหนองบัว ต าบลเจ้าท่า รพ.กมลาไสย รับย้าย
10 นายธนภัทร วิชาชัย พนักงานธุรการ พนักงานกระทรวง รพ.สต. บ้านหนองบัว ต าบลเจ้าท่า รพ.กมลาไสย รับย้าย
11 น.ส. ทัศนีย์ ค านวณ เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานกระทรวง สอ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมนิทราชินี จ.กาฬสินธ์ุ รพ.กมลาไสย รับย้าย
12 น.ส. อัญชิษฐา วิชัยโย นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานกระทรวง รพ.สต. บ้านกุดบอด ต าบลสงเปลือย รพ.เขาวง รับย้าย
13 น.ส. เกสรา อาจอุดม แพทย์แผนไทย พนักงานกระทรวง รพ.สต. บ้านโพน ต าบลโพน รพ.ค ามว่ง รับย้าย
14 นาย ธีระศักด์ิ พวงเกตุ เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานกระทรวง รพ.สต. บ้านโพน ต าบลโพน รพ.ค ามว่ง มติให้ย้ายไป รพ.สต.นาตาล
15 นาง ล าไพ พลเย่ียม พนักงานชว่ยการพยาบาล พนักงานกระทรวง รพ.สต. บ้านนาบอน ต าบลนาบอน รพ.ค ามว่ง มติให้ย้ายไป รพ.สต.ดินจ่ี
16 น.ส. สุพัตรา เทศารินทร์ ผู้ชว่ยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข พนักงานกระทรวง รพ.สต. บ้านนาบอน ต าบลนาบอน รพ.ค ามว่ง รับย้าย
17 นาย บุญทัน นามมนัทะ พนักงานบริการ พนักงานกระทรวง รพ.สต. บ้านนาบอน ต าบลนาบอน รพ.ค ามว่ง รับย้าย
18 นาย โสภณ คหะวงค์ พนักงานบริการ พนักงานกระทรวง รพ.สต. บ้านสูงเนิน ต าบลเนินยาง รพ.ค ามว่ง รับย้าย
19 น.ส. กษมา วรวะไล แพทย์แผนไทย ลูกจ้างชั่วคราว รพ.สต. บ้านหนองหิน ต าบลหนองหิน รพ.สต.หนองสรวง สสอ.หนองกุงศรี ลาออก18/7/65  ย้ายจ.ไป รพ.สต.ห้วยยางดง
20 น.ส. อธิชา มลุตรีบุตร นักวิชาการสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว รพ.สต. บ้านหนองหิน ต าบลหนองหิน รพ.สต.หนองบัว สสอ.หนองกุงศรี มติให้รพ.สต.ไปหนองสรวง
21 นายกฤชเพชร เจริญชาติ แพทย์แผนไทย พนักงานกระทรวง รพ.สต. บ้านมหาไชย ต าบลมหาไชย รพ.สต.บ้านสร้างแก้ว สสอ.สมเด็จ ลาออก ย้าย จ.ไปรพ.สต.สร้างแก้ว
22 นายคามนิ นนทะน า นักวิชาการสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว รพ.สต. บ้านตูม ต าบลบัวบาน รพ.สต.บ้านเสียว อ.ยางตลาด มติให้ย้ายไป รพ.สต.บ้านโคกสี ต.อุ่มเมา่
23 นาย เรืองวิทย์ วรรณู นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานกระทรวง รพ.สต. บ้านคุย สสอ.กุฉินารายณ์ รพ.สต.หนองบัวทอง รับย้าย
24 น.ส. จิราภรณ์ แดนขนบ นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานกระทรวง รพ.สต. บ้านหนองแซง ต าบลส าราญ รพ.สต.บ้านจาน สสอ.สามชัย รับย้าย
25 น.ส. นงนุช ถิตย์ประเดิม เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานกระทรวง รพ.สต. บ้านโนนเขวา ต าบลกุดฆ้องชัย รพ.ฆ้องชัย รับย้าย
26 น.ส. กานต์พิชชา กาญจันดา เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานราชการ รพ.สต. บ้านข้าวหลาม ต าบลกมลาไสย สสอ.กมลาไสย รับย้าย

รำยละเอียดหน่วยบริกำรท่ีผู้ไม่ประสงค์ถ่ำยโอนฯ ขอย้ำยไปปฏิบัติงำนตำมมติท่ีประชุม วันท่ี 16 สิงหำคม 2565
ช่ือ - สกุล จ. 18 ท่ี รพ.สต.ถ่ำยโอน
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เรื่อง ความก้าวหน้าการท าแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569 
โดย  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
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สถานการณ์โรคติดต่อที่ส าคญัจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย  กลุม่งานควบคุมโรคติดต่อ  
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การจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์แบบบัญชีเสมือนภายในจังหวัด ไตรมาสที่ 4/2565 และกรณีข้ามจังหวัด (จัดสรรเงินคืนหน่วยบริการ ปี 2565)  
โดย  กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
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ความก้าวหนา้การด าเนนิงานตาม PA/ข้อสั่งการตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit 
(แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูล สสจ.กาฬสินธุ์ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565)  โดย กลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตร์สาธารณสุข 

 

ท ัง้หมด

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

PP&P Excellence 21 18               85.71   3                 14.29   -                         -                      

Service Excellence 33 23               69.70   10               30.30   -                         -                      

People Excellence 3 3                 100.00 -                 -      -                         -                      

Governance Excellence 8 8                 100.00 -                 -      -                         -                      

กระทรวง+เขต 10                         10               100.00 -                 -      -                         -                      

รวม 75                         62              82.67  13 17.33  -                         -                     

ตวัชีว้ดัยอ่ยท ัง้หมด

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

ประเด็นที ่1. ระบบสขุภาพปฐมภมูเิขม้แข็ง 1                           1                 100.00 -                 -      -                         -                      

ประเด็นที ่2. เศรษฐกจิสขุภาพ -                            -                 -      -                 -      -                         -                      

ประเด็นที ่3. สมุนไพร กญัชา กญัชง 1                           -                 -      1                 100.00 -                         -                      

ประเด็นที ่4. สขุภาพดวีถิใีหม่ 1                           1                 100.00 -                 -      -                         -                      

ประเด็นที ่5. COVID-19 2                           2                 100.00 -                 -      -                         -                      

ประเด็นที ่6. ระบบบรกิารกา้วหนา้ 3                           3                 100.00 -                 -      -                         -                      

ประเด็นที ่7. ดแูลสขุภาพองคร์วมอยา่งเป็นระบบ 4                           4                 100.00 -                 -      -                         -                      

ประเด็นที ่8. ธรรมาภบิาล โปร่งใส -                            -                 -      -                 -      -                      

ประเด็นที ่9. องคก์รแหง่ความสขุ 2                           2                 100.00 -                 -      -                         -                      

กระทรวง+เขต 6                           6                 100.00 -                 -      -                         -                      

รวม 20                         19               95.00   1                 5.00     -                         -                      

ตวัชีว้ดัยอ่ยท ัง้หมด

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

(Agenda based) ประเด็นที ่1 โครงการพระราชด าร ิและโครงการเฉลมิพระเกยีรติ -                            -                 #DIV/0! -                 -      -                         #DIV/0!

(Agenda based) ประเด็นที ่2 กญัชาทางการแพทยแ์ละสมุนไพรเพือ่เศรษกจิ 5                           3                 60.00   2                 40.00   -                         -                      

(Agenda based) ประเด็นที ่3 ระบบสขุภาพปฐมภมูิ 3                           3                 100.00 -                 -      -                         -                      

(Functional based) ประเด็นที ่1 สขุภาพกลุม่วัย+สขุภาพจติ 15                         13               86.67   2                 13.33   -                         -                      

(Functional based) ประเด็นที ่2 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 8                           7                 87.50   1                 12.50   -                         -                      

(Functional based) ประเด็นที ่3 Good Governance 2                           2                 100.00 -                 -      -                         -                      

(Area based) ประเด็นที ่1 วัณโรค 2                           1                 50.00   1                 50.00   -                         -                      

(Area based) ประเด็นที ่2 พยาธใิบไมใ้นตับ มะเร็งตับและทอ่น ้าดี 1                           1                 100.00 -                 -      -                         -                      

(Area based) ประเด็นที ่3 มะเร็งรักษาทกุที่ 3                           3                 100.00 -                 -      -                         -                      

กระทรวง+เขต 3                           3                 100.00 -                 -      -                         -                      

รวม 42                         36              85.71  6 14.29  -                         -                     

สรปุผลตวัชีว้ดั กตร  3 กลุม่ประเด็น (ไตรมำสที ่4 ปีงบประมำณ 2565)

กลุม่ตวัชีว้ดั
ผำ่น ไมผ่ำ่น ก ำลงัด ำเนนิกำร/บนัทกึไมถ่กู/ ไมบ่นัทกึ

สรปุผลตวัชีว้ดั PA 9 ประเด็น (ไตรมำสที ่4 ปีงบประมำณ 2565)

กลุม่ตวัชีว้ดั
ผำ่น ไมผ่ำ่น ก ำลงัด ำเนนิกำร/บนัทกึไมถ่กู/ ไมบ่นัทกึ

สรปุผลตวัชีว้ดัตรวจรำชกำร 75 ตวัชีว้ดั (ไตรมำสที ่4 ปีงบประมำณ 2565)

กลุม่ตวัชีว้ดั
ผำ่น ไมผ่ำ่น ก ำลงัด ำเนนิกำร/บนัทกึไมถ่กู/ ไมบ่นัทกึ
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ผลตวัชีว้ดั PA 10 ประเด็น ปีงบประมำณ 2565 ไมผ่ำ่นเกณฑ ์1 ขอ้ (ขอ้มลู ณ วนัที ่24 สงิหำคม 2565)

ตวัชีว้ดั เกณฑ์ เป้ำหมำย ผลงำน รอ้ยละ

(55.2) มูลคา่การใชย้าสมุนไพรจังหวัดในเขตสขุภาพ ≥2 553,482,005 10,569,244 1.91

ประเด็นที ่3. สมนุไพร กญัชำ กญัชง

ผลตวัชีว้ดั ตรวจรำชกำร 3 กลุม่ประเด็น ปีงบประมำณ 2565 ไมผ่ำ่นเกณฑ ์6 ขอ้ (ขอ้มลู ณ วนัที ่24 สงิหำคม 2565)

ตวัชีว้ดั เกณฑ์ เป้ำหมำย ผลงำน รอ้ยละ

(49.4) รอ้ยละของผูป่้วยทีม่กีารวนิจิฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยยากญัชาทางการแพทย์ ≥5 3,280 89 2.71

(55.2) มูลคา่การใชย้าสมุนไพรจังหวัดในเขตสขุภาพ ≥2 553,482,005 10,569,244 1.91

(2.2) รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี ทัง้หมดตามชว่งอายทุีก่ าหนดมพัีฒนาการสมวัย ≥85 30,795 23,737 77.08

(2.2.1) รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี ไดรั้บการคัดกรองพัฒนาการ ≥90 30,795 24,425 79.31

(6.2)รอ้ยละของต าบลทีม่รีะบบการสง่เสรมิสขุภาพดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว (Long Term Care : LTC ) ในชมุชนผา่นเกณฑ์ ≥95 135 127 94.07

(38.2) รอ้ยละของผูป่้วย STEMI ทีไ่ดรั้บยาละลายลิม่เลอืดไดต้ามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด ≥60 125 15 12.00

(26.1) อัตราความส าเร็จการรักษาผูป่้วยวัณโรคปอดรายใหม่ ≥88 277 162 58.48

(26.2) อัตราความครอบคลมุการขึน้ทะเบยีนของผูป่้วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ า้ ≥66 1,465 908 61.98

(Functional based) ประเด็นที ่1 สขุภำพกลุม่วยั+สขุภำพจติ

(Functional based) ประเด็นที ่2 ลดแออดั ลดรอคอย ลดป่วย ลดตำย

(Agenda based) ประเด็นที ่2 กญัชำทำงกำรแพทยแ์ละสมนุไพรเพือ่เศรษกจิ

(Area based) ประเด็นที ่1 วณัโรค
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ตวัชีว้ดัทีไ่มผ่ำ่นเกณฑ์

สรุปตวัชีว้ดัตรวจรำชกำร ปีงบประมำณ 2565  ขอ้มลู ระหวำ่งวนัที ่1 ตลุำคม 2564 - 24 สงิหำคม 2565 ขอ้มลู ณ วนัที ่24 สงิหำคม 2565

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

HDC (2.2) รอ้ยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทัง้หมดตามชว่งอายุทีก่ าหนดมพัีฒนาการสมวยั ≥85 100 เป้าหมาย 30,795 4,252 1,320 2,137 491 3,302 928 3,992 1,763 1,129 1,919 1,393 1,888 1,888 1,019 887 850 964 673

กลุม่งานสง่เสรมิสขุภาพ ขวญัใจฤทัยรัตนผ์ูรั้บผดิชอบ HDCบนัทกึ ผลงาน 23,737 3,451 1,095 1,687 384 2,159 728 2,771 1,427 881 1,555 1,130 1,408 1,538 843 688 681 793 518

*ไมผ่า่น รอ้ยละ 77.08 81.16 82.95 78.94 78.21 65.38 78.45 69.41 80.94 78.03 81.03 81.12 74.58 81.46 82.73 77.56 80.12 82.26 76.97

HDC (2.2.1) รอ้ยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ไดรั้บการคดักรองพัฒนาการ ≥90 100 เป้าหมาย 30,795 4,252 1,320 2,137 491 3,302 928 3,992 1,763 1,129 1,919 1,393 1,888 1,888 1,019 887 850 964 673

กลุม่งานสง่เสรมิสขุภาพ ขวญัใจฤทัยรัตนผ์ูรั้บผดิชอบ HDCบนัทกึ ผลงาน 24,425 3,501 1,101 1,723 393 2,293 770 2,875 1,451 916 1,606 1,148 1,442 1,590 870 711 688 808 539

*ไมผ่า่น รอ้ยละ 79.31 82.34 83.41 80.63 80.04 69.44 82.97 72.02 82.30 81.13 83.69 82.41 76.38 84.22 85.38 80.16 80.94 83.82 80.09

KEYIN(6.2)รอ้ยละของต าบลทีม่รีะบบการสง่เสรมิสขุภาพดแูลผูส้งูอายุระยะยาว (Long 

Term Care : LTC ) ในชมุชนผา่นเกณฑ์

≥95 100 เป้าหมาย 135 17 5 8 3 12 6 15 9 8 6 6 9 8 4 4 5 5 5

กลุม่งานสง่เสรมิสขุภาพ เมทนิผีูรั้บผดิชอบ เมทนิบีนัทกึ ผลงาน 127 17 5 8 3 12 6 15 9 0 6 6 9 8 4 4 5 5 5

*ไมผ่า่น รอ้ยละ 94.07 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

KEYIN(20.1) รอ้ยละของโรงพยาบาลทีพั่ฒนาอนามัยสิง่แวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์GREEN

 & CLEAN Hospital ผา่นเกณฑฯ์ ระดบัดมีากขึน้ไป (ดมีาก+ดมีาก plus)

≥95 100 เป้าหมาย 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

กลุม่งานอนามัยสิง่แวดลอ้ม ศริชิยัผูรั้บผดิชอบ ศริชิยับนัทกึ ผลงาน 12 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0

*ไมผ่า่น รอ้ยละ 66.67 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KEYIN(20.2) รอ้ยละของโรงพยาบาลทีพั่ฒนาอนามัยสิง่แวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์GREEN

 & CLEAN Hospital ผา่นเกณฑฯ์ ระดบัดมีาก Plus

≥60 100 เป้าหมาย 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

กลุม่งานอนามัยสิง่แวดลอ้ม ศริชิยัผูรั้บผดิชอบ ศริชิยับนัทกึ ผลงาน 7 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0

*ไมผ่า่น รอ้ยละ 38.89 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KEYIN(26.1) อัตราความส าเร็จการรักษาผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหม่ ≥88 100 เป้าหมาย 277 50 9 21 3 27 10 32 12 15 14 16 12 23 9 4 13 0 7

กลุม่งานควบคมุโรคตดิตอ่ นงนุชผูรั้บผดิชอบ เถลงิเกยีรตบินัทกึ ผลงาน 162 32 7 9 3 24 9 13 8 4 11 14 6 1 5 3 8 0 5

*ไมผ่า่น รอ้ยละ 58.48 64.00 77.78 42.86 100.00 88.89 90.00 40.63 66.67 26.67 78.57 87.50 50.00 4.35 55.56 75.00 61.54 0.00 71.43

KEYIN(26.2) อัตราความครอบคลมุการขึน้ทะเบยีนของผูป่้วยวณัโรครายใหมแ่ละกลบั

เป็นซ า้

≥66 100 เป้าหมาย 1,465 218 55 103 25 151 51 192 76 64 73 57 98 93 45 38 47 39 40

กลุม่งานควบคมุโรคตดิตอ่ นงนุชผูรั้บผดิชอบ เถลงิเกยีรตบินัทกึ ผลงาน 908 229 3 8 13 111 45 126 34 31 43 40 42 76 36 17 32 0 22

*ไมผ่า่น รอ้ยละ 61.98 105.05 5.45 7.77 52.00 73.51 88.24 65.63 44.74 48.44 58.90 70.18 42.86 81.72 80.00 44.74 68.09 0.00 55.00

KEYIN(30.0) รอ้ยละการตดิเชือ้ดือ้ยาในกระแสเลอืด ≥38.73 100 เป้าหมาย 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภคฯ กฤชผูรั้บผดิชอบ ครศุาตรบ์นัทกึ ผลงาน 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*ไมผ่า่น รอ้ยละ 1.19 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

HDC (33.0) รอ้ยละของผูป่้วยนอกทัง้หมดทีไ่ดรั้บบรกิาร ตรวจ วนิจิฉัย รักษาโรค และ

ฟ้ืนฟสูภาพ ดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

≥20.5 100 เป้าหมาย 2,642,443 468,069 101,399 200,334 32,654 316,661 151,114 244,406 97,967 93,143 152,662 99,674 174,420 154,224 71,263 48,857 82,594 79,951 73,051

กลุม่งานแพทยแ์ผนไทย สพุนิผูรั้บผดิชอบ HDCบนัทกึ ผลงาน 369,715 64,575 20,619 32,487 3,219 26,622 16,233 30,054 21,022 8,369 18,966 14,061 19,914 23,244 16,542 2,898 21,386 16,122 13,382

*ไมผ่า่น รอ้ยละ 13.99 13.80 20.33 16.22 9.86 8.41 10.74 12.30 21.46 8.99 12.42 14.11 11.42 15.07 23.21 5.93 25.89 20.16 18.32

HDC (36.0) อัตราตายผูป่้วยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดแบบรนุแรงชนดิ 

community-acquired

<26 100 เป้าหมาย 1,338 724 8 80 11 150 67 73 7 28 26 20 51 37 29 14 13 0 0

กลุม่งานพัฒนาคณุภาพและรปูแบบรกิาร ถมญาณีผูรั้บผดิชอบ HDCบนัทกึ ผลงาน 481 420 0 11 0 15 4 9 1 3 1 3 5 6 1 2 0 0 0

*ไมผ่า่น รอ้ยละ 35.95 58.01 0.00 13.75 0.00 10.00 5.97 12.33 14.29 10.71 3.85 15.00 9.80 16.22 3.45 14.29 0.00 0.00 0.00

HDC (38.2) รอ้ยละของผูป่้วย STEMI ทีไ่ดรั้บยาละลายลิม่เลอืดไดต้ามมาตรฐาน

เวลาทีก่ าหนด

≥60 100 เป้าหมาย 125 28 1 2 2 15 1 45 1 5 4 4 7 4 6 0 0 0 0

กลุม่งานควบคมุโรคไมต่ดิตอ่ฯ ทพิาพรผูรั้บผดิชอบ HDCบนัทกึ ผลงาน 15 1 0 0 0 2 1 8 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0

*ไมผ่า่น รอ้ยละ 12.00 3.57 0.00 0.00 0.00 13.33 100.00 17.78 0.00 0.00 0.00 0.00 14.29 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

HDC (42.0) รอ้ยละผูป่้วย CKD ทีม่คีา่ eGFR ลดลง นอ้ยกวา่หรอืเท่ากับ 5 

ml/min/1.73 m2/yr

≥66 100 เป้าหมาย 16,033 1,714 199 1,874 305 1,466 1,065 2,005 406 617 1,146 854 614 1,290 563 632 565 267 451

กลุม่งานควบคมุโรคไมต่ดิตอ่ฯ ทพิาพรผูรั้บผดิชอบ HDCบนัทกึ ผลงาน 10,408 1,168 151 1,238 215 976 551 1,085 268 345 814 623 367 898 382 402 437 143 345

*ไมผ่า่น รอ้ยละ 64.92 68.14 75.88 66.06 70.49 66.58 51.74 54.11 66.01 55.92 71.03 72.95 59.77 69.61 67.85 63.61 77.35 53.56 76.50

KEYIN(43.0) รอ้ยละผูป่้วยตอ้กระจกชนดิบอด (Blinding Cataract) ไดรั้บการผา่ตดั

ภายใน 30 วนั

≥85 100 เป้าหมาย 811 123 31 75 19 82 27 96 37 30 43 30 43 42 29 31 25 19 29

กลุม่งานสง่เสรมิสขุภาพ สภัุทราผูรั้บผดิชอบ สภัุทราบนัทกึ ผลงาน 532 81 18 54 13 50 24 62 24 19 27 14 28 28 22 16 15 13 24

*ไมผ่า่น รอ้ยละ 65.60 65.85 58.06 72.00 68.42 60.98 88.89 64.58 64.86 63.33 62.79 46.67 65.12 66.67 75.86 51.61 60.00 68.42 82.76

KEYIN(44.0) อัตราสว่นของจ านวนผูบ้รจิาคอวยัวะสมองตายทีไ่ดรั้บการผา่ตดัน าอวยัวะ

ออก ตอ่จ านวนผูป่้วยเสยีชวีติในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)

≥0.67 100 เป้าหมาย 981 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุม่งานพัฒนาคณุภาพและรปูแบบรกิาร ถมญาณีผูรั้บผดิชอบ อาวธุบนัทกึ ผลงาน 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*ไมผ่า่น รอ้ยละ 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KEYIN(49.4) รอ้ยละของผูป่้วยทีม่กีารวนิจิฉัยระยะประคบัประคอง (Palliative care) ที่

ไดรั้บการรักษาดว้ยยากัญชาทางการแพทย์

≥5 100 เป้าหมาย 3,280 332 38 478 61 1,024 111 462 48 113 204 22 49 45 44 25 90 50 84

กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภคฯ อรนฎิาผูรั้บผดิชอบ ครศุาตรบ์นัทกึ ผลงาน 89 3 4 11 8 15 2 3 3 4 4 1 2 3 6 2 0 9 9

*ไมผ่า่น รอ้ยละ 2.71 0.90 10.53 2.30 13.11 1.46 1.80 0.65 6.25 3.54 1.96 4.55 4.08 6.67 13.64 8.00 0.00 18.00 10.71

KEYIN(55.2) มลูคา่การใชย้าสมนุไพรจังหวดัในเขตสขุภาพ ≥2 100 เป้าหมาย 10,090,610 2,699,751 523,498 1,573,325 66,994 176,655 318,930 1,198,110 417,712 153,797 669,491 223,548 448,401 339,594 425,430 82,812 384,837 215,519 172,207

กลุม่งานแพทยแ์ผนไทย กานตญ์าดาผูรั้บผดิชอบ กานตญ์าดาบนัทกึ ผลงาน 10,264,875 3,054,331 725,442 806,581 65,507 144,232 386,828 1,272,262 319,278 100,760 794,720 284,494 206,184 526,869 508,859 76,907 521,288 232,341 237,992

*ไมผ่า่น รอ้ยละ 1.73 13.13 38.58 -48.73 -2.22 -18.35 21.29 6.19 -23.56 -34.49 18.71 27.26 -54.02 55.15 19.61 -7.13 35.46 7.81 38.20
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เอกสารหมายเลข 7 

สถานการณ์การเงินการคลัง โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
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EBITDA
เงินบ ำรุงคงเหลือ

(หักหน้ีแล้ว)

1 10709 กาฬสินธ์ุ,รพท. S 3.73    3.49    2.13    596,688,659.22 305,084,929.49 0 0 0 0 291,009,495.54 246,033,263.27
2 11449 สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์,รพช. M2 3.91    3.67    2.39    162,666,568.07 81,141,033.52 0 0 0 0 62,362,715.34 77,710,287.78
3 11081 ยางตลาด,รพช. M2 10.13  9.63    5.77    208,257,126.96 70,157,439.30 0 0 0 0 80,387,121.08 108,860,907.24
4 11087 สมเด็จ,รพช. M2 4.53    4.26    2.68    110,595,442.97 42,207,488.87 0 0 0 0 50,472,250.63 52,822,836.86
5 11078 กมลาไสย,รพช. F1 2.74    2.67    1.71    72,884,855.92 72,948,771.88 0 0 0 0 74,757,030.41 29,178,841.18
6 11080 เขาวง,รพช. F2 6.82    6.30    4.28    78,213,605.55 34,423,866.35 0 0 0 0 38,545,835.98 44,108,090.90
7 11082 ห้วยเมก็,รพช. F2 4.22    3.88    1.83    46,814,509.01 32,917,305.25 0 0 0 0 35,231,713.87 12,001,686.42
8 11086 หนองกุงศรี,รพช. F2 9.58    8.98    6.78    112,081,856.15 50,250,785.61 0 0 0 0 53,901,617.91 75,515,488.59
9 11084 ค ามว่ง,รพช. F2 2.73    2.45    1.75    42,099,219.37 10,134,877.89 0 0 0 0 23,979,308.77 18,112,220.67
10 11085 ท่าคันโท,รพช. F2 2.15    1.89    1.47    23,472,189.26 7,545,223.20 0 0 0 0 12,440,191.12 9,243,486.45
11 11077 นามน,รพช. F2 4.99    4.50    3.77    32,602,192.80 39,213,435.90 0 0 0 0 41,829,527.43 22,622,332.24
12 11088 ห้วยผ้ึง,รพช. F2 3.78    3.44    1.62    30,755,247.46 19,615,186.12 0 0 0 0 23,229,094.18 6,800,763.05
13 11083 สหัสขันธ์,รพช. F2 3.40    3.10    2.29    39,608,128.60 12,468,890.99 0 0 0 0 14,993,950.74 21,323,906.76
14 11079 ร่องค า,รพช. F2 4.00    3.74    2.65    21,133,643.49 8,641,085.53 0 0 0 0 10,785,042.33 11,611,423.30
15 28017 นาคู,รพช. F3 2.32    1.99    1.46    17,836,620.51 14,652,631.88 0 0 0 0 9,382,932.53 6,098,689.13
16 28789 ฆ้องชัย,รพช. F3 4.53    4.28    3.44    35,847,553.05 15,799,976.92 0 0 0 0 18,657,874.77 24,609,341.32
17 28790 ดอนจาน,รพช. F3 5.09    4.58    1.39    33,550,783.95 20,374,046.53 0 0 0 0 22,563,589.68 3,225,992.73
18 28791 สามชัย,รพช. F2 6.03    5.45    3.23    46,595,130.42 22,722,315.12 0 0 0 0 26,018,543.09 20,646,855.32

4.70 4.35 2.81 1,711,703,332.76 860,299,290.35 790,526,413.21
* ข้อมูลจำก http://https://hfo65.moph.go.th/         ณ วันท่ี เวลำ 15.30 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 0 ได้แก่ 1 ปกติ

ไม่วิกฤต ระดับ 0 จ านวน 18 ได้แก่ รพท.กาฬสินธ์ุ รพ.กุฉินารายณ์ รพ.ยางตลาด รพ.สมเด็จ รพ.กมลาไสย รพ.เขาวง รพ.ห้วยเมก็ 0 ปกติ
รวม 18 รพ. รพ.หนองกุงศรี รพ.ค ามว่ง รพ.ท่าคันโท รพ.นามน รพ.ห้วยผ้ึง รพ.สหัสขันธ์ รพ.ร่องค า รพ.นาคู รพ.ฆ้องชัย รพ.ดอนจาน รพ.สามชัย

ข้อมูลวิเครำะห์วิกฤติทำงกำรเงินระดับ 7 (RiskScoring) ไตรมำส 4/2565 ณ เดือน กรกฎำคม 2565

กำฬสินธ์ุ Total
25 สิงหำคม 2565



78 
 

 

ข้อมูลประมำณกำรรำยได้และค่ำใช้จำ่ย หน่วยบริกำรสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวัดกำฬสินธ์ุ   ปีงบประมำณ 2565    ไตรมำส 4/2565 ณ วันท่ี 31 กรกรฎำคม 2565

(รำยได้และค่ำใช้จำ่ย สูงกว่ำหรือต่ ำกว่ำแผนได้ ไม่เกินร้อยละ 5) 

ประมำณกำรท่ีควรเป็น รำยได้ Q4 Y65 ส่วนต่ำง รำยรับ ประมำณกำรท่ีควรเป็น ค่ำใช้จำ่ย Q4 Y65 ส่วนต่ำง รำยจำ่ย
1 กาฬสินธ์ุ,รพท. 1,638,857,039.10 1,659,344,840.18 20,487,801.08 1.25 1,300,902,529.17      1,354,259,910.69      53,357,381.52 4.10
2 กุฉินารายณ์,รพช. 462,885,417.96 444,677,469.68 -18,207,948.28 -3.93 357,006,600.23         363,536,436.16        6,529,835.93 1.83
3 ยางตลาด,รพช. 454,652,977.86 384,705,608.18 -69,947,369.68 -15.38 339,051,588.83         314,548,168.88        -24,503,419.95 -7.23 
4 สมเด็จ,รพช. 259,903,055.85 256,143,916.18 -3,759,139.67 -1.45 223,295,898.76         213,936,427.31        -9,359,471.45 -4.19 
5 กมลาไสย,รพช. 288,394,376.98 295,735,012.00 7,340,635.02 2.55 243,065,804.25         222,786,240.12        -20,279,564.13 -8.34 
6 เขาวง,รพช. 178,827,735.83 180,537,602.22 1,709,866.40 0.96 148,692,552.03         146,113,735.87        -2,578,816.16 -1.73 
7 ห้วยเมก็,รพช. 112,559,995.59 126,217,753.42 13,657,757.83 12.13 99,819,463.33          93,300,448.17          -6,519,015.16 -6.53 
8 หนองกุงศรี,รพช. 158,811,318.38 189,270,806.27 30,459,487.90 19.18 151,101,557.05         139,020,020.66        -12,081,536.39 -8.00 
9 ค ามว่ง,รพช. 137,501,778.13 147,051,373.09 9,549,594.96 6.95 127,297,891.69         136,916,495.20        9,618,603.51 7.56
10 ท่าคันโท,รพช. 116,260,264.53 119,040,366.91 2,780,102.38 2.39 111,545,021.58         111,495,143.71        -49,877.87 -0.04 
11 นามน,รพช. 112,279,821.34 119,311,184.17 7,031,362.83 6.26 85,003,137.10          80,097,748.27          -4,905,388.83 -5.77 
12 ห้วยผ้ึง,รพช. 100,992,171.88 96,215,273.92 -4,776,897.96 -4.73 75,463,313.82          76,600,087.80          1,136,773.98 1.51
13 สหัสขันธ์,รพช. 109,131,004.72 105,759,296.44 -3,371,708.28 -3.09 85,996,188.58          93,290,405.45          7,294,216.87 8.48
14 ร่องค า,รพช. 58,753,208.33 65,162,023.21 6,408,814.88 10.91 57,623,651.67          56,520,937.68          -1,102,713.99 -1.91 
15 นาคู,รพช. 87,141,645.09 88,490,668.95 1,349,023.86 1.55 72,475,603.33          73,838,037.07          1,362,433.74 1.88
16 ฆ้องชัย,รพช. 61,558,715.38 68,238,804.33 6,680,088.95 10.85 50,734,041.34          52,438,827.41          1,704,786.07 3.36
17 ดอนจาน,รพช. 45,907,361.73 65,938,975.68 20,031,613.96 43.63 40,924,320.53          45,564,929.15          4,640,608.63 11.34
18 สามชัย,รพช. 74,514,367.25 79,361,647.82 4,847,280.57 6.51 53,304,486.08          56,639,332.70          3,334,846.63 6.26

รวม 4,458,932,255.93     4,491,202,622.65     32,270,366.73 0.72 3,623,303,649.37      3,630,903,332.30      7,599,682.93 0.21
* ข้อมูลจำกhttps://dhes.moph.go.th/  ณ วันท่ี  25 สิงหำคม 2565

ล ำดับ หน่วยบริกำร
รำยได้ ค่ำใช้จำ่ย

ร้อยละ ร้อยละ
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เอกสารหมายเลข 8 

เรื่อง อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2565  
โดย  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

สรุปผลการฆ่าตัวตาย 
อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  ปีงบประมาณ 2565 

งานสุขภาพจิต กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 - 23 สิงหาคม 2565 
เป้าหมาย 8.0 ต่อแสนประชากร 

ล าดับ อ าเภอ ปชก ตายส าเร็จ อัตรา/แสน 
1 หนองกุงศรี 65,454 2 3.1 
2 ท่าคันโท 38,025 1 2.6 
3 ห้วยผึ้ง 30,259 1 3.3 
4 ยางตลาด 127,991 20 15.6 
5 เมืองกาฬสินธุ์ 145,173 6 4.1 
6 เขาวง 34,062 3 8.8 
7 ห้วยเม็ก 50,767 6 11.8 
8 ค าม่วง 48,889 7 14.3 
9 สมเด็จ 61,856 4 6.5 

10 กุฉินารายณ์ 100,998 8 7.9 
11 สามชัย 25,412 3 11.8 
12 สหัสขันธ์ 42,647 8 18.8 
13 ร่องค า 16,548 2 12.1 
14 ดอนจาน 26,085 5 19.2 
15 นามน 36,458 1 2.7 
16 นาคู 31,128 1 3.2 
17 กมลาไสย 68,714 1 1.5 
18 ฆ้องชัย 26,709 1 0.0 

  รวม 977,175 80 8.2 
 

ที่มา:รายงาน 506S ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ (ข้อมูลแยกตามที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน) 
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เอกสารหมายเลข 9 

สรุปผลการด าเนินงานกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
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