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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งท่ี 9/๒๕65  

วันอังคารที่ 27 เดือน กันยายน 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. นายยุทธพล  ภูเลื่อน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
5. นายกฤช  โชติการณ์ รักษาการในต าแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) 
6. นางสุภาภรณ ์  พรมแพง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
7. นางสาวถนอมนวล สายเชื้อ  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
8. นางสาวสุภัทรา  สามัง  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
9. นายณัฐพงค์  ลือฉาย  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
10. นายพิทักษ์  กาญจนศร แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
11. นายสุพิน  ภูสง่า  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
12. นางอาภิรมย์  ชิณโน  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
13. นายวรชาติ  จ าเริญพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
14. นางสาวนงนุช  โนนศรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
15. นางสมปอง  พลโคกก่อง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
16. นายโชคชัย  มงคลสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
17. นายธงชัย  ปัญญูรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
18. นายศิริชัย  รินทะราช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

     กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
19. นพ.สุนทร  ธีรพัฒนพงศ์ แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
20. นายปภณ  งานไว  แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน 
21. นายธเนษฐ  พลศักขวา แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่องค า 
22. นายฉัตรพิศุทธิ์  วิเศษสอน แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ ์
23. นพ.วิโรจน ์  กอบางยาง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาวง 
24. นพ.วรวิทย์  เจริญพร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยางตลาด 
25. นพ.วิษณุกร  อ่อนประสงค์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก 
26. นพ.คมกฤษ  วิเศษ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์ 
27. นพ.ธนธร  กานตอาภา รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลค าม่วง 
28. นพ.พุทธรักษ์  ดีสิน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าคันโท 
29. นพ.สัญญา  สุปัญญาบุตร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี 
30. นพ.สมานมิตร  อัฐนาค  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จ 
31. นพ.ไพฑูรย์  อุไรชื่น  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยผึ้ง 
32. นางสาวเบญจพร  วัฒวิเศษ  แทนรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามชัย 
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33. นพ.เพชร  เครือชัย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาคู 
34. นพ.สุยันต์  ลวงพิมาย รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอนจาน 
35. นพ.สุรเชษฐ์  ภูลวรรณ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย 
36. นายวีระศักดิ์  แสงภักดี แทนสาธารณสุขอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
37. นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน 
38. นางเบญจมาภรณ์ ศิริโสม  แทนสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 
39. นายเดชา  วรสาร  สาธารณสุขอ 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. นายจรูญ  แลโสภา  แทนสาธารณสุขอ าเภอดอนจาน 
53. นางเนาวรัตน์  จุฑาสงฆ์  รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอฆ้องชัย 

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ/ภารกิจ 

1. นายประสิทธิ์  สงกันหา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายก้องเกียรติกุล มณีกาศ  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
2. นายเอื้อการย์  บุตรโพธิ์ศรี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
3. นางสาวเพชรลัดดา วังภูสิทธิ ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4. นางสาวจุฑารัตน์  จังโกฏิ  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
5. นายวิษณุ  ศรีโยธา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6. นางกฤษณา  เพียรภายลุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
ก่อนวาระการประชุม 
พิธีมอบรางวัลแสดงความชื่นชมยินดีกับหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นระดับต่างๆ 
 1. มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่มีผลงานด้านการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี 2565 
     กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
ได้จัดท าโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่มีผลงานด้านการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจ าปี 2565 ได้แก่ 
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     นายทินกร  ถิ่นวรแสง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ระดับ ช านาญงาน 
      ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าม่วง  
โดยมีผลงานเด่นในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 
2 ด้าน ได้แก่  1. ด้านการพัฒนาระบบบริการระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Environment Health Accreditation) ในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2565 โดยมีการขับเคลื่อนและ
ด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินการพัฒนาระบบบริการระบบอนามัย
สิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Environment Health Accreditation (EHA) ทุก อปท. ในเขต
พ้ืนที่อ าเภอค าม่วง 
  2. ด้านการขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กปลอดฝุ่นต้นแบบในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าปี 2565 โดยมีการขับเคลื่อนและด าเนินการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้ารับการประเมินศูนย์เด็กเล็ก
ปลอดฝุ่น อุ่นใจ ของกรมอนามัย จนท าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผลการด าเนินงานและได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดฝุ่นต้นแบบของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2565 

 2. มอบโล่รางวัลดีเด่นและใบประกาศเกียรติคุณ ผลการด าเนินงานการควบคุม ป้องกันโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรัง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
     กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ขอมอบโล่รางวัลดีเด่นและใบประกาศ
เกียรติคุณ ผลการด าเนินงานการควบคุม ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประจ าปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 
     1) สถานบริการรับโล่รางวัลการจัดระบบบริการ “คลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น” ประจ าปี ๒๕๖๔ และ
โล่รางวัล “เสริมสร้างภูมิความรู้ ควบคู่การดูแลไต” โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 
     2) สถานบริการรับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณรางวัล NCD Clinic Plus ปี ๒๕๖๕ 

ล าดับ สถานบริการ ผลงานระดับ ประเภทรางวัล 
1 โรงพยาบาลหนองกุงศรี ดีเด่น 1. โล่รางวลัดีเด่นระดับประเทศ “รองชนะเลิศ 

อันดับ 2”ประเภทโรงพยาบาลขนาดเล็ก 
2. โล่รางวลัดีเด่นระดับเขต “รางวัลชนะเลิศ” 
ประเภทโรงพยาบาลขนาดเล็ก 
3. ใบประกาศเกียรติคุณ ระดับจังหวัด 

2 โรงพยาบาลสมเด็จ ดีเด่น 1. โล่รางวัลดีเด่นระดับเขต “รางวัลชนะเลิศ” 
ประเภทโรงพยาบาลขนาดกลาง 
2. ใบประกาศเกียรติคุณรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด 

3 โรงพยาบาลกมลาไสย ดีมาก ใบประกาศเกียรติคุณรางวัลดีมากระดับจังหวัด 
4 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ดีมาก ใบประกาศเกียรติคุณรางวัลดีมากระดับจังหวัด 
5 โรงพยาบาลค าม่วง ดีมาก ใบประกาศเกียรติคุณรางวัลดีมากระดับจังหวัด 
6 โรงพยาบาลฆ้องชัย ดีมาก ใบประกาศเกียรติคุณรางวัลดีมากระดับจังหวัด 
7 โรงพยาบาลดอนจาน ดีมาก ใบประกาศเกียรติคุณรางวัลดีมากระดับจังหวัด 
8 โรงพยาบาลท่าคันโท ดีมาก ใบประกาศเกียรติคุณรางวัลดีมากระดับจังหวัด 
9 โรงพยาบาลนาคู ดีมาก ใบประกาศเกียรติคุณรางวัลดีมากระดับจังหวัด 

10 โรงพยาบาลนามน ดีมาก ใบประกาศเกียรติคุณรางวัลดีมากระดับจังหวัด 
11 โรงพยาบาลยางตลาด ดีมาก ใบประกาศเกียรติคุณรางวัลดีมากระดับจังหวัด 
12 โรงพยาบาลร่องค า ดีมาก ใบประกาศเกียรติคุณรางวัลดีมากระดับจังหวัด 
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ล าดับ สถานบริการ ผลงานระดับ ประเภทรางวัล 
13 โรงพยาบาลห้วยเม็ก ดีมาก ใบประกาศเกียรติคุณรางวัลดีมากระดับจังหวัด 
14 โรงพยาบาลเขาวง ดีมาก ใบประกาศเกียรติคุณรางวัลดีมากระดับจังหวัด 

     3) สถานบริการรับใบประกาศเกียรติคุณ “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCD” ปีงบประมาณ 2565 
         3.1.ชุมชนอิตื้อ ต าบลอิตื้อ อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ (รพ.สต.บ้านแก ต าบลอิตื้อ) 
         3.2 ชุมชนบ้านแจ้งจม ต าบลเจ้าท่า อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (รพ.สต.บ้านหนองบัว ต าบลเจ้าท่า) 

 3. มอบเกียรติบัตรพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น และพื้นที่ต้นแบบดีเด่นผู้สูงอายุ 
ด้านการแพทย์แผนไทย ระดังจังหวัด ปี ๒๕๖๕ 
     กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดท าเกียรติบัตรพ้ืนที่ต้นแบบดีเด่น 
ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกรแพทย์แผน
ไทยดีเด่น และพ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย ระดังจังหวัด ปี ๒๕๖๕ เพ่ือให้เป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย และยกย่องเชิดชูหน่วยบริการ ที่มีผลการด าเนินงานด้านการแพทย์แผน
ไทยดีเด่น  โดยมีหน่วยบริการและบุคลากรที่ได้รับรางวัลดังนี้ 
     ระดับโรงพยาบาลชุมชน   
  ชนะเลิศ      โรงพยาบาลค าม่วง 
     ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
  ชนะเลิศ      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยยางดง อ.หนองกุงศรี
  รองชนะเลิศอันดับ ๑   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโพน อ.ค าม่วง 
  รองชนะเลิศอันดับ ๒    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลบ้านสันติสุข อ.กุฉินารายณ์ 
  รางวัลชมเชย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลบ้านข้าวหลาม อ.กมลาไสย 
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลบ้านนาคู อ.นาคู 
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลบ้านโคกใหญ่  อ.ยางตลาด 
     เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น 
  ระดับทอง  นางวันวิสาข์  พรหมเมตตา  รพ.นามน 
  ระดับเงนิ  นายขวัญชัย  ศรีทารัตน์  รพ.ค าม่วง 
     นายก าชัย  สิริชมพู  รพ.สต.บ้านนาโก อ.กุฉินารายณ์ 
     พ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นชมรมสูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย  
  ชนะเลิศ     ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลค าม่วง อ าเภอค าม่วง 

 4. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานดีเด่นและได้รับรางวัล
ประเมินผลการพัฒนาสถานบริการ ตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart 
Service) ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๗ 
     ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ขอแสดง
ความยินดีและมอบช่อดอกไม้กับหน่วยบริการที่ได้รับรางวัลประเมินผลการพัฒนาสถานบริการ ตามนโยบาย 
EMS (Environment, Modernization and Smart Service) ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๗ จังหวัดกาฬสินธุ์
ได้รับ ๒ รางวัล ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ระดับบริการ S คือ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  
      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท พร้อมใบเกียรติบัตร 
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  ๒. ระดับบริการระดับ M๒ คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์  
      ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท พร้อมใบเกียรติบัตร 

 5. มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับผู้ท่ีได้รับคัดเลือกแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
     ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งใหม่ ดังนี้  
     1. ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
         นายกฤช  โชติการณ์ รักษาการในต าแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) 
     2. ผู้ผ่านการคัดเลือกประเมินบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  
        1) นายประสิทธิชัย  กัลยาสนธิ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอยางตลาด เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
        2) นายพานิช  แกมนิล ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอสามชัย  
     เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอห้วยผึ้ง 
        3) นายชยุต  หิรัญรักษ์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอห้วยเม็ก  
     เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอห้วยเม็ก 
        4) นายชุมพล  แสบงบาล  ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอห้วยผึ้ง  
     เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอสหัสขันธ์ 
        5) นายสุลักษณ์  เสนาวุฒิ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอยางตลาด 
     เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอสามชัย 

มติที่ประชุม ที่ประชุมขอชื่นชม/แสดงความยินดีกับบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับรางวัล/ได้รับการคัดเลือก 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 นายแพทย์อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
 1. เนื่องจากในช่วงนี้ จะมีพายุไต้ฝุ่น "โนรู" เคลื่อนขึ้นฝั่งเมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม คาดจะอ่อน
ก าลังลงเป็นพายุโซนร้อน ก่อนเคลื่อนเข้าประเทศไทย ในวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยพายุนี้จะอ่อนก าลังลง
เป็นพายุดีเปรสชัน และหย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรงตามล าดับ ส่งผลท าให้มีฝนตกหนักหลายพ้ืนที่และ 
มีฝนตกหนักมากบางแห่งกับมีลมแรง ดังนั้น จึงเน้นย้ า ขอความร่วมมือผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง 
สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ ดูแลเฝ้าระวังภัยที่เกิดจากวาตภัย/อุทกภัย หน่วยบริการ รวมทั้งประชาชน หาก
ได้รับผลกระทบ มีความเดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือสนับสนุน ให้รายงานแจ้งมาที่ กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ สสจ.กาฬสินธุ์ 
 2. จากเหตุการณ์รถพยาบาลของโรงพยาบาลยางตลาด ฝ่าสัญญาณไฟแดงพุ่งชนรถจักรยานยนต์ ท า
ให้มีผู้เสียชีวิต จึงขอความร่วมมือผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง เน้นย้ าพนักงานขับรถยนต์ เรื่องมารยาทใน
การขับขี่ และปฏิบัติตามกฎจราจร 
 3. กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จากการเป็นโรคติดต่ออันตราย และก าหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  ซึ่งแนวทาง 
ในการดูแลรักษาจะไม่เหมือนเดิม 
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 4. งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ได้มีข้อสั่งการจากท่ีประชุม
คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ภายในระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ได้รับแจ้งอนุมัติรายการ หากไม่ด าเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพัน จะถูกยึดคืนทั้งหมด จึงขอให้หน่วยบริการเร่งด าเนินการ 
 5. การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะให้มีผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุด โดยในวันที่ 
3 ตุลาคม 2565 ขอความร่วมมือสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ เยี่ยมส ารวจ รพ.สต.ถ่ายโอน ว่ามีปัญหาอะไร 
หรือไม่ อย่างไร และรายงานแจ้งมายัง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.กาฬสินธุ์ ด้วย 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 8/2565) เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2565 โดยมีการแก้ไข ชื่อผู้มา
ประชุม ล าดับที่ 26 นางสาวกัญวดา เพ่ิมเสิน เป็น นางสาวทิพาดา เพ่ิมสิน แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามผลการประชุม ครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด  โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
       1. ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัดออกไป จ านวน 7 ราย 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ราชการที่ขอย้าย มติท่ีประชุม 

1 นางกัญธีรณี  วิชาผง 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

รพ.ฆ้องชัย 
สสจ.กาฬสินธุ ์

รพ.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอด็ 
เงื่อนไข : สับเปลี่ยนกับ  
น.ส.สุทธิพร  นานอก 

เห็นชอบ 

2 นายปิยพงษ์  ภูจันหา 
จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน 

รพ.สต.บา้นหนองแสง 
สสอ.สมเด็จ  
จ.กาฬสินธุ ์

สสอ.หนองหาน จ.อุดรธานี 
เง่ือนไข : สับเปลี่ยนกับ  
น.ส.ปภัสรา  ยันตะบุศย์ 

เห็นชอบ  
ต้องมีการสับเปลี่ยน 

3 น.ส.วิลาวรรณ  พันธะลา 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

รพ.ท่าคันโท  
สสจ.กาฬสินธุ ์

รพ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น 
เงื่อนไข : สับเปลี่ยนกับ  
นายประสิทธ์ิ  ฤทธิ์ยา 

ไม่เห็นชอบ 

4 นายอัฎฐพร  สุทธิกรณ ์
นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 

รพ.ท่าคันโท 
สสจ.กาฬสินธุ ์

รพ.กุดจับ สสจ.อุดรธาน ี
เงื่อนไข : - 

ไม่เห็นชอบ 

5 น.ส.พรทวี  ถาล ี
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 

รพ.สต.ค าเหมือดแก้ว 
สสอ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 

รพ.สต.บา้นโคกกลาง สสอ.
ช่ืนชม จ.มหาสารคาม 
เงื่อนไข : ทดแทน 

ไม่เห็นชอบ 

6 น.ส.นิตยา  มูลเกต ุ
จพ.ธุรการปฏบิัติงาน 

รพ.ห้วยเม็ก 
สสจ.กาฬสินธุ ์

สสจ.ขอนแก่น 
เงื่อนไข : ทดแทน 

เห็นชอบ  
ต้องมีมาทดแทน 

7 น.ส.มัชตา  ผลถวิล 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

รพ.ห้วยผึ้ง 
สสจ.กาฬสินธุ ์

รพ.พระแสง สสจ.สุราษฎรธ์าน ี
เง่ือนไข : ย้ายเลขว่าง 125594 

เห็นชอบ 
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       2. ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัดเข้ามา จ านวน 13 ราย 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ราชการที่ขอย้าย มติท่ีประชุม 

1 น.ส.กชพร  ห้วยทราย 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

รพ.พระสมุทรเจดีย์
สวาทยานนท์ สสจ.
สมุทรปราการ 

รพ.ห้วยผึ้ง สสจ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : สับเปลี่ยนกับ 
นางพัชรินทร์  วรรณเกษม 

เห็นชอบ 

2 น.ส.สมฤดี  สีหคณุังกุล 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

รพ.ร้อยเอ็ด 
สสจ.ร้อยเอ็ด 

รพ.ค าม่วง สสจ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข สับเปลี่ยนกับ 
นายสุขสันต์  สาสิม 

เห็นชอบ 

3 นางศุภกัศร  ไทยแท ้
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร 

รพ.น้ าพอง  
สสจ.ขอนแก่น 

รพร.กุฉินารายณ์ สสจ.กาฬสินธุ์ 
เงื่อนไข : สับเปลี่ยนกับ 
น.ส.เนตชนก  นามสง่า 

เห็นชอบ 

4 นายทศพล  ใจทาน 
จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน 

รพ.สต.บา้นน้ าแคม 
สสอ.ท่าลี่ จ.เลย 

รพ.สต.หนองตอกแป้น สสอ.ยางตลาด 
เง่ือนไข : ย้ายเลขว่าง 174829 

เห็นชอบ 

5 น.ส.กรรณิการ์  เบ็ญจวนิช 
จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 

รพ.สต.ต าบลหาดค า 
สสอ.เมือง จ.หนองคาย 

รพ.สต.หนองตอกแป้น สสอ.ยางตลาด 
เง่ือนไข : ย้ายเลขว่าง 174829 

ไม่เห็นชอบ 

6 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง  
อภิญญา  ไชยมาตร  
นักโภชนาการปฏิบัติการ 

รพ.ห้วยราช 
สสจ.บรุีรมัย ์

รพ.ฆ้องชัย สสจ.กาฬสินธุ ์
เง่ือนไข : ย้ายเลขว่าง (สสจ.กาฬสินธุ์ 
ตรวจสอบแล้วไม่มีเลขว่างต าแหน่งนี้) 

ไม่เห็นชอบ 

7 น.ส.อ้อมใจ ส าราญ 
นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 

รพ.นิคมน้ าอูน 
สสจ.สกลนคร 

รพ.ท่าคันโท สสจ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : ช่วยราชการ 

เห็นชอบ 

8 น.ส.ศรณัยา  เพิ่มศิลป ์
นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 

รพ.อุบรัตน ์
สสจ.ขอนแก่น 

รพ.ค าม่วง สสจ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : สับเปลี่ยน 

ไม่เห็นชอบ 

9 น.ส.กนกวรรณ  จันทา 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

รพ.ชลบุร ี
สสจ.ชลบุร ี

รพร.กุฉินารายณ์ สสจ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : ย้ายเลขว่าง 

ไม่เห็นชอบ 

10 นายขวัฐถ่ิน  บุญจันสุน ี
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 

รพ.สต.บา้นนากอก 
สสอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 

สสอ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : ช่วยราชการ 

เห็นชอบ 

11 น.ส.ขนิษฐา  มาศงามเมือง 
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 

รพ.สต.นาค าไฮ สสอ.
เมือง จ.หนองบัวล าภ ู

รพ.สต.โคกประสิทธ์ิ  
สสอ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : ตัดโอนต าแหน่ง 

เห็นชอบ 

12 น.ส.จิราภรณ์  ค าทอง 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

รพ.นาจะหลวย  
สสจ.อุบลราชธาน ี

รพ.หนองกุงศรี สสจ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : ช่วยราชการ 

เห็นชอบ 

13 นายสมศักดิ์  กันธิ 
นวก.สาธารณสุขช านาญการ 

รพ.สต.บา้นท่าโปร่ง 
สสอ.สันป่าตอง จ.
เชียงใหม ่

รพ.ยางตลาด สสจ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : ตัดโอนต าแหน่ง หรือ
ช่วยราชการ 

เห็นชอบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๕.๑ เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
      5.1.1 เรื่องจากนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (นายแพทย์พรพัฒน์  ภูนากลม) 
              โครงการโทรเวชกรรมถ้วนหน้า 2566 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ร่วมกับส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดท า อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ โดยจะเริ่มงานในปี 2566 – 2569 
ซึ่งจะจัดตั้งระบบ telemed เชื่อมโยงจากผู้ป่วย ไปหา หมอคนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 จนถึงโรงพยาบาล  
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              จังหวัดกาฬสินธุ์ ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายน าร่องในปี 2566 จ านวน 50 รพ.สต. โดยมีเงื่อนไข 
: จะต้องเป็น รพ.สต.ที่ขึ้นทะเบียน PCC ดังนี้ 1) อ าเภอเขาวง (มี PCC ครบ 100%) 2) อ าเภอกมลาไสย (มี PCC 
9 แห่ง) 3) อ าเภอกุฉินารายณ์ (มี PCC 7 แห่ง) 4) อ าเภอยางตลาด (มี PCC 7 แห่ง) 5) อ าเภอหนองกุงศรี  
6) อ าเภอห้วยผึ้ง 7) อ าเภอนาคู และ 8) อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ รวมทั้งหมด 48 หน่วยปฐมภูมิ  

              ทั้งนี้  กลุ่มงาน การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ และทีมเทคโนโลยี
สารสนเทศ สสจ.กาฬสินธุ์ ได้ประสานกับทุกอ าเภอ เพ่ือรวบรวมข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย ที่จะสมัครเข้าร่วม
โครงการต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

      5.1.2 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (นายสม  นาสอ้าน) 
      โครงการแสงน าใจไทยทั้งชาติ เดิน ว่ิง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ 
ขอขอบคุณหน่วยบริการทุกแห่ง ในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน และสมัครจนบรรลุเป้าหมาย และขอความ
ร่วมมือหน่วยบริการทุกแห่ง ด าเนินการ ดังนี้ 1) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การให้ความรู้โรคหลอดเลือด
สมอง ระหว่างวันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2565 ณ โรงพยาบาล โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ จะส่งไฟล์
รูปแบบการจัดนิทรรศการไปยังหน่วยบริการ และให้ถ่ายรูป/ส่งรายงานผลผู้เข้าเยี่ยมชม ทุกวัน 2) กิจกรรม
เดินวิ่ง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร มีผู้สมัคร จ านวน 1,716 คน ซึ่งเกินจ านวนเป้าหมาย จึงขอความ
ร่วมมือให้หน่วยบริการแจ้งยืนยันจ านวนผู้ร่วมกิจกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับ และสามารถสมัคร
เพ่ิมเติมได้ แต่ไม่ได้รับเหรียญ โดยทางจังหวัดจะเปิดระบบให้ ซึ่งจะแจ้งไปยังหน่วยบริการไม่เกินวันที่  
15 ตุลาคม 2565 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

      5.1.3 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) (นายประสิทธิ์  สงกันหา) 
                - ไม่มี 

      5.1.4 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) (นายยุทธพล  ภูเลื่อน) 
                - ไม่มี 

      5.1.4 เรื่องจากรักษาการในต าแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) (ภก.กฤช  โชติการณ์) 
                - ไม่มี 

 5.2 เรื่องจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
       5.2.1 ความก้าวหน้าการท าแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569 
      ด้วยจะมีโปรแกรมในการรับฟังการชี้แจงนโยบายจากส่วนกลางอีก 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกใน
วันที่ 29 กันยายน 2565 ซึ่งจะมีการถ่ายทอดผ่านระบบประชุมทางไกล และเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) 
ไปยังพ้ืนที่ต่อไป และครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 หลังจากนั้นจะมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการฯ  
ให้ครอบคลุมและจะรายงานความก้าวหน้าให้ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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       5.2.2 การบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 
ปีงบประมาณ 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2565 

ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 740 แผน จ านวนเงิน 84,053,983 บาท เบิกจ่ายแล้ว 643 แผน จ านวน
เงิน 60,714,415 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.89 เบิกจ่ายครบ ร้อยละ 100 จ านวน 6 แห่ง คือ รพ.ร่องค า รพ.เขาวง 
รพ.หนองกุงศรี รพ.สมเด็จ รพ.ดอนจาน และรพ.สามชัย และต่อไปจะรายงานความก้าวหน้าไตรมาสละ 1 ครั้ง 
ในเดือนที่ 2 ของไตรมาส 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 5.3 เรื่องจากกลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมฯ 
       5.3.1 แจ้งผลการประเมินการด าเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ในกลุ่มบุคลากรของหน่วยบริการสุขภาพ (COVID-19 Plus) ประเภท 
โรงพยาบาลขนาด M2 ประเมินรับรองโดยส านักงานควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น  
 

จังหวัด กลุ่มหน่วยบริการ 
โรงพยาบาล คะแนนรายด้าน ระดับที่ผ่าน 

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5 
กาฬสินธุ์ รพช.สมเด็จ 90 90 100 75 100 เพชร 
 รพช.กมลาไสย 80 80 100 75 100 ทอง 
 รพช.ยางตลาด 100 90 100 75 100 เพชร 
 รพร.กุฉินารายณ์ 60 80 83.33 100 62.50 เงิน 

 

หมายเหตุ  ๑. ระดับเงิน (คะแนนผ่านร้อยละ ๗๐)  ระดับทอง (คะแนนผ่านร้อยละ ๘๐)  
      ระดับเพชร (คะแนนผ่านร้อยละ ๙๐)  
  ๒. เกียรติบัตรรับรอง จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จะส่งมาภายหลัง  

       5.3.๒ แจ้งการสนับสนุนวัสดุด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามงบประมาณการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม และการจัดการน้ าเสียในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
      1) สนับสนุนทรายอะเบท ขนาดถังละ ๒๕ กิโลกรัม จ านวน ๗ หน่วยงาน รวม ๑๖ ถัง 
      ๒) คลอรีนผง ขนาด ๕๐ กิโลกรัม ความเข้มข้น ๖๕% จ านวน ๑๘ หน่วยงาน รวม ๒๖ ถัง  
      3) ถังขยะขนาด ๒๔๐ ลิตร ประเภท ๑. ถังขยะทั่วไป ๒. ถังขยะรีไซเคิล และ ๓. ถังขยะ
ติดเชื้อ สนับสนุนให้โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลชุมชนๆ ละ ๓ ถัง รวม ๕๔ ถัง  
(รายละเอียดปรากฏในระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2565 หน้าที่ 13 – 14) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 5.4 เรื่องจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  
       - ไม่มี 

๕.5 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน 
       - ไม่มี 

๕.6 เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
       - ไม่มี 
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5.7 เรื่องเสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดปรากฏในระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2565) 
       5.7.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ข้อสั่งการตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit  

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 3 หน้าที่ 40 - 43) 
        5.7.2 สถานการณ์การเงินการคลัง 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 4 หน้าที่ 44 - 50) 
        5.7.3 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2565 
โดย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 5 หน้าที ่51) 
        5.7.4 สรุปผลการด าเนินงานกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 6 หน้าที ่52 - 53 

 5.8 เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด  
ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 
        ข้อ 1 สรุปผลการด าเนนิงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด ณ 31 สิงหาคม 2565 

 
       ข้อ 2. สหกรณ์ฯ เปิดเสนอราคาการท าประกันชีวิตสินเชื่อเงินกู้ ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 
ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ในวัน เวลาราชการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด 
       ข้อ 3 สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหากรรมการด าเนินการ ชุดที่ 31/2566 ต้ังแต่วันที่ 
3 - 7 ตุลาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด  
       ข้อ 4 สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 
2565 ในวัน เวลาราชการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด  
       ข้อ 5 สหกรณ์ฯ ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพบุคลากร วันที่ 22 - 24 ตุลาคม 
2565 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
       ข้อ 6 สหกรณ์ฯ ประชุม กกต. วันที่  1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.  
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด 
       ข้อ 7 สหกรณ์ฯ ประชุมประธานหน่วย เพ่ือร่างงบประมาณรายจ่าย วันที่ 10 พฤศจิกายน 
2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด 
       ข้อ 8 สหกรณ์ฯ สรรหากรรมการล่วงหน้าวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. 
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด  
       ข้อ 9 สหกรณ์ฯ สรรหากรรมการวันจริง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. 
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด  
       ข้อ 10 สหกรณ์ฯ ประชุมรับรองงบประจ าปี 2565 วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ สหกรณ์ 
ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด 

ยอดยกมากรกฎาคม 2565 ส.ค.-65 เพิม่/(ลด)

1 จ ำนวนสมำชกิ  (คน)

  - สำมัญ 3,387                              3,386                          (1)

  - สมทบ 1,213                              1,212                          (1)

รวมทัง้ส ิน้ 4,600                              4,598                          (2) (0.04)

2 เจำ้หนี้เงนิกู ้      2,101,400,134.79            2,174,270,071.00         72,869,936.21   3.47

3 เจำ้หนี้เงนิรับฝำก 1,430,696,032.16            1,495,892,676.97         65,196,644.81   4.56

4 ลกูหนี้เงนิกู ้       5,717,661,099.04            5,883,127,939.43         165,466,840.39 2.89

5 ทนุเรอืนหุน้        1,869,739,170.00            1,875,698,990.00         5,959,820.00     0.32

6 ทนุส ำรอง          241,402,347.33               241,402,347.33            -                   0.00

7 ทนุของสหกรณ์    2,249,263,322.30            2,279,665,116.49         30,401,794.19   1.35

8 ทนุด ำเนนิกำร     5,785,492,195.50            5,954,004,958.71         168,512,763.21 2.91

9 ก ำไร               128,452,512.10               152,937,486.29            24,484,974.19   19.06

                                จ านวน                        (หนว่ย:บาท)
ล าดบั รายการ รอ้ยละ
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       ข้อ 11 สหกรณ์ฯ ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมริมปาว 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
       ข้อ 12. สรุปผลการด าเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
กาฬสินธุ์ จ ากัด ณ 31 สิงหาคม 2565 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 1. นายยุทธพล  ภูเลื่อน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
เป็นตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ สสจ.กาฬสินธุ์ กล่าวอ าลาและขอบคุณ ผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่  ในโอกาส
เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2565 
 2. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดสรรค่าบริการแพทย์แผนไทยตามผลงาน
บริการ ปี2565 และโอนเงินให้หน่วยบริการแม่ข่ายแล้ว โดยปีนี้แบ่งการจัดสรรออกเป็น 2 งวด และ กลุ่มงาน
การแพทย์แผนไทยฯ ได้สรุปเป็นราย CUP/รายหน่วยบริการส่งให้ทุกอ าเภอเรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือ
ให้ โรงพยาบาลเร่งรัดการโอนให้ รพ.สต. โดยเฉพาะแห่งที่จะถ่ายโอนไปองค์การบริการส่วนจังหวัด (อบจ.)  
ต้องโอนภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
 3. ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ขอให้อ าเภอที่มีการแก้ไข เร่งด าเนินการแก้ไขมาให้ถูกต้อง เพ่ือที่จะได้ 
เบิกจ่ายเงินได้ทันที ที่มีเงินโอนมา 
 4. การด าเนินงานในปี 2566 ประเด็นเน้นหนัก ขอความร่วมมือหน่วยบริการ 1) ปัญหายาเสพติด 
และความรุนแรงในชุมชน เนื่องจากปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากปัญหายาเสพติด ขอความร่วมมือ 3 หมอ 
หารือการดูแล บริหารจัดการ แก้ไขปัญหาอย่างไรในส่วนของสาธารณสุข ในมิติการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
(พชอ.) 2) Service plan การพัฒนาระบบบริการ สนับสนุนหน่วยบริการ Node 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

    (ลงชื่อ)   กฤษณา  เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางกฤษณา  เพียรภายลุน) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

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

สมคัรใหม่ เสยีชวีติ ลาออก

จ ำนวนสมำชกิ (คน) เดอืนสงิหาคม 2565 เดอืนสงิหาคม 2565 เดอืนสงิหาคม 2565

1 สมาคมฌาปนกจิฯสหกรณ์

  - สำมัญ 3,709                              4 0 10                        3,703    

  - สมทบ 3,278                              1 3 -                       3,276    

รวม 6,987                              5                          3 10                        6,979    

2 สสธท. (ลา้น 1) 5,450                              12 3 -                       5,459    

3 กสธท. (ลา้น 2) 3,608                              16 3 -                       3,621    

4 กสธท. (ลา้น 3) 458                                 4 -                       -                       462       

5 สส.ชสอ. 1,395                              9 -                       -                       1,404    

คงเหลอื

จ านวน  (คน)
ล าดบั รายการ

ยอดยกมากรกฎาคม 2565


