รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 7 / ๒๕60
วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. ๒๕60

ห้องประชุมปัญญานุสติ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

๒
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 7 / 2560 ประจาเดือนเมษายน 2560
วันพุธที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้เข้าประชุม
1. นพ.พีระ
2. นพ.ไพรัตน์
3. นพ.วรวิทย์
4. นางวิมลรัตน์
5. นางฉวีวรรณ
6. นายธงชัย
7. นางอาภิรมย์
8. นางถนอมนวล
9. นางสุระภา
10. นางนิศราวรรณ
11. ภก.กฤช
12. นายณัฐพงษ์
13. นางขนิษฐา
14. นางสุพัตรา
15. นายศิริชัย
16. นายสุพิน
17. นายศัศวัต
18. นพ.นพดล
19. นพ.ศิวบูลย์
20. นพ.ไพฑูรย์
21. นพ.สมานมิตร
22. นพ.วิษณุกร
23. นางสมบูรณ์
24. นางเครือใย
25. นพ.พรพัฒน์
26. นพ.ธิติพงศ์
27. นายสมไพร
28. นางสาวรักชนก
29. นพ.วิโรจน์
30. นพ.สัญญา
31. นพ.จารึก
32. นพ.เมธา
33. นพ.สุรเชษฐ์

อารีรัตน์
สงคราม
เจริญพร
ภูผาสุข
ชมภูเขา
ปัญญูรัตน์
ชินโน
สายเชื้อ
ฆารสว่าง
รักโคตร
โชติการณ์
ลือฉาย
ผกานนท์
ไชยยา
รินทะราช
ภูสง่า
ไพรพงษ์
แข็งแรง
ชัยสงคราม
อุไรชื่น
อัฐนาค
อ่อนประสงค์
จันทะโพธิ์
เห็มบาสัตย์
ภูนากลม
มณีวงศ์
ไกยวรรณ์
เจนวิริยะกุล
กอบางยาง
สุปัญญาบุตร
ประคา
ดิเรกโภค
ภูลวรรณ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
แทนรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
แทนรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลห้วยผึ้ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลคาม่วง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าคันโท
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลร่องคา
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลนามน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์
แทนผู้อานวยการ รพร.กุฉินารายณ์
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาวง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลดอนจาน
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลสามชัย
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย

๓
34. นางเนาวรัตน์
35. นายประสิทธิชัย
36. นายไชยา
37. นางอาพร
38. นายสุพรรณ
39. นายศิริศักดิ์
40. นายประสิทธิ์
41. นายอรรคเดช
42. นายวิเชียร
43. นายบุญกา
44. นายนพรัตน์
45. นางจุฑามาศ
46. นายอรรคราธร
47. นายสมพงษ์
48. นายวราวุฒิ
49. นายไพรัตน์
50. นายสมดี
51. นายจักราวุฒิ
52. นางสาวภัทรภร
53. นางสาวณัฏฐดา
54. นางสาวนงนุช
55. นายอภิชาต
56. นางศุภกาญจน์
57. นายณรงค์ฤทธิ์
58. นายศิริศักดิ์
59. นายสรรเพชญ์
60. นางกฤษณา
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. นพ.สุพัฒน์
2. นพ.สุรพงษ์

จุฑาสงฆ์
กัลยาสนธิ
เวียงนนท์
อนุทัย
เขตบรรจง
บุญไชยแสน
สงกันหา
อรรคเศรษฐัง
นิลผาย
ปักไคหัง
ไทยแท้
วิลาศรี
สงวนตระกูล
ภูผิวฟ้า
ตุลาพัฒน์
คาพรมมา
โคตตาแสง
วงษ์ภักดี
เลิศมงคล
สานไผ่
โนนศรีชัย
ภูเขียวศรี
หระสิทธิ์
แข็งขยัน
ดลพร
ฟุ้งเฟื่อง
เพียรภายลุน

แทนสาธารณสุขอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
สาธารณสุขอาเภอยางตลาด
แทนสาธารณสุขอาเภอคาม่วง
สาธารณสุขอาเภอกมลาไสย
สาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี
สาธารณสุขอาเภอฆ้องชัย
สาธารณสุขอาเภอนามน
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอาเภอดอนจาน
แทนสาธารณสุขอาเภอสหัสขันธ์
แทนสาธารณสุขอาเภอกุฉินารายณ์
สาธารณสุขอาเภอนาคู
สาธารณสุขอาเภอสามชัย
แทนสาธารณสุขอาเภอสมเด็จ
สาธารณสุขอาเภอห้วยผึ้ง
สาธารณสุขอาเภอท่าคันโท
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอร่องคา
สาธารณสุขอาเภอห้วยเม็ก
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอาเภอเขาวง
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นายช่างเทคนิค
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ธาตุเพชร
ลักษวุธ

ผู้อานวยการโรงพยาบาลกมลาไสย
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลนาคู

ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 13.25 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ
1. ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกัน ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนศัย และคณะ
ที่เดินทางมาตรวจราชการและติดตามการปฏิบัติราชการภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 12 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อ
วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งท่านให้ใช้ศาสตร์พระราชาในการแก้ไขปัญหาความยากจนของ
ประชาชน

๔
2. ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกพื้นที่ที่ได้เตรียมการและเสียสละเวลาปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่
ผ่านมา
3. เร่งรัดการขึ้นเงินเดือนของเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 (พื้นที่ส่งเข้ามาแล้ว) ซึ่งจะได้เร่ง
พิจารณาต่อไป เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดมาแล้ว
4. ปัญหาเรื่องแม่เสียชีวิต/เด็กเสียชีวิต ให้ทุกโรงพยาบาลช่วยดูแล MCH Board รวมทั้งปรับระบบการ
consult สู ติน ารี แพทย์ หากเกิน ขีดความสามารถของโรงพยาบาลชุมชนให้ ส่งตัว ไปรักษาต่อที่โ รงพยาบาล
กาฬสินธุ์ได้ทันที ในกรณีที่มีปัญหาในการส่งต่อหรือการ consult ให้โทรสายตรงหา นพ.สสจ.กาฬสินธุ์
5. มาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ให้ดาเนินการโดยให้
CUP สนับสนุนการติดกล้องวงจรปิด เสียงสัญญาณไซเลน การใช้รั้วชุมชนช่วยปกป้อง ขึ้นเวรคู่ หรือมาตรการ
ต่างๆ ที่ช่ว ยในการดูแลความปลอดภัย ของเจ้าหน้าที่ที่อยู่เวร หากจาเป็นจะต้องปรับการให้ บริการต้องทา
ประชาคม
6. ขอให้โรงพยาบาล/สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึง
เรื่องการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ภายใน 72 ชั่วโมง สามารถเข้ารับการรักษาได้ฟรีทุกสิทธิทุกที่
7. ประชาสัมพันธ์และแจ้งเจ้าหน้าที่ อสม. ทุกอาเภอตรวจสอบ/เพิ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้านเข้ากลุ่มไลน์คลินิกหมอครอบครัว (PCC) ให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการเผยแพร่และให้ความรู้เรื่องของ PCC
ให้กับประชาชน โดยปลัดกระทรวงฯ จะตรวจสอบยอดรายจังหวัด
8. สภากาชาดไทยจะมาผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 19 – 22
มิถุนายน 2560 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ (ผ่าตัดฟรี) ขอให้โรงพยาบาล/สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่ง
สารวจว่ามีเด็กปากแหว่งเพดานโหว่อยู่ ในจังหวัดกาฬสินธุ์เท่าใดรวมทั้งที่นิ้วติดกัน/เกิน และประเภทที่ต้อง
ทาศัลยกรรมตกแต่ง โดยให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพประสานไปยังพื้นที่เพื่อดาเนินการต่อไป
9. เอกสารเรื่องที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ชี้แจงในการประชุม นายแพทย์ส าธารณสุขจังหวัด ที่
จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุขนาขึ้นเว็บไซต์สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเรื่องดังนี้
9.1 รถฉุกเฉิน/รถพยาบาลให้ทา พรบ.ประกันภัย/ติด GPS/กล้อง CCTV ทุกคัน รถพยาบาลให้
ทาประกันภัยชั้น 1 ทุกคันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2560 ติด ตั้ง GPS/CCTV ให้แล้วเสร็จภายใน 3
เดือน รถยนต์ราชการให้ทาประกันภัยและติดกล้องหน้ารถ
9.2 งบ 5,000 ล้านบาท ให้ รพศ./รพท./รพช.ขนาดใหญ่ 3,000 ล้านบาท ค่าตอบแทน
1,000 ล้านบาท การทา planfin ต้องจัดทาตาม FTE การจัดทาคลินิกนอกเวลา/ห้องพิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้
9.3 การอยู่เวรยามของ รพ.สต.ให้ดูความเหมาะสม และสื่อสารกับ รพ.สต. มี CCTV ให้อยู่เป็น
เวรคู่ ตามความเหมาะสมของพื้นที่
9.4 บทบาทการเป็น Regulator ของ สสจ. ดูเรื่อง ER
9.5 รพร./รพก./รพ.ประชารัฐ ให้เป็นต้นแบบตัวอย่างทุกจังหวัดควรมี
9.6 ประเทศไทย 4.0 PCC /สมุนไพร/ECS/UCEP ปรับระบบบริหารคน บูรณาการกันเอง
10. นโยบายตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจในการตรวจเยี่ ยม Thailand 4.0 ของเรามีเรื่อง
สุขภาพดีวิถีธรรม ดาเนินการ 4 จังหวัด งบ 4 ล้านบาท จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นต้นแบบ
11. สรุปผลของรองนายกรัฐมนตรีที่มาตรวจเยี่ยม คือศูนย์โฮมสุข อยากให้ขยายไปทั่วประเทศ
12. โครงการผลิตยาสมุนไพรของโรงพยาบาลกมลาไสย ได้บรรจุในแผนปี 2561
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข ครั้งที่แล้ว
เรื่องที่ 1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาชีพ
สืบเนื่องจาก เรื่องค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ ว่าค่าจ้างในส่วนของลูกจ้างชั่วคราว อัตรา
ค่าจ้างขั้นต่าเป็นไปตามระเบียบ ว 385 ปี 2555 ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข อยู่ที่ 15,960.- บาท
ซึ่งในวิชาชีพเดียวกัน เช่น พยาบาลวิชาชีพก็มีข้อสงสัยและสอบถามว่า ทาไมจบมาพร้อมกันเป็นลูกจ้างเหมือนกัน
แต่คนละชื่อได้อัตราไม่เท่ากัน ซึ่งมีบางที่เริ่มปรับให้ และบางที่ว่าไม่มีเงินขึ้นอยู่กับสถานะเงินบารุงแต่ละแห่ง
ซึ่งกระทรวงฯ ก็ไม่ได้สั่งการขั้นเด็ดขาดว่าต้องปรับอะไร อย่างไรบ้าง พอปลายปี 2559 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
จึงได้ซักซ้อมแนวทางการประเมินส่งออกไป โดยมีหนังสือ 2 ฉบับ ฉบับแรกวันที่ 12 กันยายน 2559 ซักซ้อม
เกี่ยวกับเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยในหนังสือฉบับนั้นรวมทั้งพนักงานกระทรวงฯ และลูกจ้างชั่วคราว
ในฉบับเดียวกัน แต่ในเนื้อหารายละเอียดทั้งหมดของฉบับนี้จะเป็นในส่วนของพนักงานกระทรวงฯ เป็นส่วนใหญ่
แต่สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็นการปรับค่าจ้างโดยเอาบัญชีแนบท้ายเป็นเงินเดือนของพนักงานกระทรวงฯ อัตราค่าจ้าง
ขั้นต่า 15,960.- บาท ส่วนฉบับที่ 2 เป็นเรื่องของการขอข้อมูลและให้ประเมินฯ ลูกจ้างชั่วคราว และแนบบัญชี
ตัวเดิมออกไป ซึ่งรายละเอียดการปรับก็ยังไม่มีการปรับทั่วถึง
การคานวณเงินในแต่ละปี จะประมาณการค่าใช้จ่ายของการปรับค่าจ้างโดยคานวณจากอัตราค่าจ้างจริง
x 4% ของอัตราค่าจ้างทั้งจังหวัดที่จัดสรรเป็นเงินกองกลางให้ ซึ่งอัตราเงินเดือนที่คานวณจะอยู่ที่อัตราขั้นต่า
15,960.- บาท ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้ไปปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ระบบงานสารบรรณ ทาให้ลูกจ้างเกิดข้อสงสัยว่า
จังหวัดโอนเงินมาให้ในอัตรา 15,960.- บาทแล้ว แต่ทาไมหน่วยบริการยังไม่จ่ายในอัตรานี้ จึงทาให้มีข้อ
ร้องเรียนเกิดขึ้น
มติ กวป. เมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว ทีว่ ่าจะปรับให้เท่ากันคือ 15,.960.- บาท ทั้งพนักงานกระทรวงฯ
และลูกจ้างชั่วคราว แต่ก็ยังไม่มีหนังสือสั่งการลงไป และก็ยังไม่ได้ข้อสรุป กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล จึงได้มา
ทบทวนระเบียบ ว 385 ก็ยังอยู่ที่อัตราเดิมคือ กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวพยาบาลวิชาชีพ อัตราค่าจ้างเริ่มต้น (แรก
บรรจุ) 11,230.- บาท พนักงานกระทรวงฯ อัตราค่าจ้างเริ่มต้น (แรกบรรจุ) 15,960.- บาท จึงสอบถามไปว่า
ถ้าจังหวัดจะปรับให้เท่ากันจะได้หรือไม่ คาตอบที่ได้มาคือ ไม่มีระเบียบฯ แต่ถ้าจะปรับต้องเข้าคณะกรรมการใน
ลักษณะที่ต้องรับรองว่าต้องการปรับให้ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นกับสถานะเงินบารุงของหน่วยบริการ
ตามระเบียบคือ ลูกจ้างชั่วคราว อัตราค่าจ้างเริ่มต้น (แรกบรรจุ) 11,230.- บาท หากได้รับการบรรจุเข้า
รับราชการนับระยะเกื้อกูลในการทางานได้ แต่ถ้าเข้าเป็นพนักงานกระทรวงฯ อัตราค่าจ้างเริ่มต้น (แรกบรรจุ)
15,960.- บาท หากได้รับการบรรจุเข้ารับราชการนับระยะเกื้อกูลในการทางานไม่ได้
ใน CUP ที่จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวในอัตรา 15,960.- บาท ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 หรือตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2559 นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ให้ปรับตามข้อเท็จจริงของฐานเงินเดือนแต่ละคน ณ วันที่
30 กันยายน 2559 แล้วค่อยเลื่อนค่าจ้างประจาปี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ให้ ดังนั้น กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวที่
ได้รับค่าจ้าง 15,960.- บาท จะต้องปรับค่าจ้างลงมาตามข้อเท็จจริง ณ 30 กันยายน 2559 ซึ่งปัญหานี้ส่วน
ใหญ่จะเกิดในลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างใหม่

๖
ประเด็นเพิ่มเติม จากที่ประชุม
- คณะกรรมการ กวป.ไม่มีอานาจที่จะมีมติให้เลื่อนเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว
- หลั ง จากท าหนั ง สื อ ซั ก ซ้ อ มเข้ า ไปแล้ ว เกิ ด ความคลาดเคลื่ อ น จั ง หวั ด ต้ อ งท าหนั ง สื อ ชี้ แ จงถึ ง ข้อ
คลาดเคลื่อนและแนวทางปฏิบัติใหม่ให้ถูกต้อง
- เรื่องเงินส่วนต่างที่ได้รับไป ตามกฎหมายจะต้องคืนให้ส่วนราชการพร้อมดอกเบี้ย โดยสามารถคืนแบบ
ผ่อนชาระได้
- ควรเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง (ลูกจ้างชั่วคราว) เข้ามารับฟังจะได้มีความเข้าใจตรงกัน
- ควรสารวจข้อมูลในแต่ละอาเภอโดยมีชื่อ นามสกุล เงินเดือนที่มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน แล้วส่ง
ข้อมูลให้กลุ่มงานนิติการและกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เพื่อทาหนังสือถึงเจ้าตัวเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับระเบียบ/
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป หากมีปัญหาให้ติดต่อที่กลุ่มงานนิติการ
มติที่ประชุม

มอบหมายให้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
1. เร่งดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ทาหนังสือชี้แจงไปยังหน่วยบริการ โดยให้กลุ่มงานนิติ
การเป็นผู้ตรวจสอบหนังสือ
2. สารวจ/รวบรวมข้อมูลจานวนดอกเบี้ยของเงินที่ต้องเรียกคืน ซึ่งอาจจะพิจารณานาเงินจาก
แหล่งอื่นมาจ่ายแทน
3. ให้ผู้บริหารแจ้ง/ทาความเข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบ ให้ดาเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ ใน
ส่วนต่างที่จ่ายไปแล้วให้ส่งเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7% ต่อปี และผู้บริหารจะพิจารณาแนวทางช่วยเหลือ/
เยียวยาต่อไป
เรื่องที่ 2 การจ่ายเงินค่าตอบแทนฉบับที่ 11
เนื่องจาก สตง.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาตรวจเยี่ยมที่ สสจ.กาฬสินธุ์ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินฉบับที่ 11
ของหน่วยบริการ โดยเน้นที่ สสอ.สมเด็จก่อน ซึ่งทางกลุ่มงานนิติการและกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายในส่วนปีงบประมาณ 2560 ที่ สตง.ตั้งข้อสังเกต คือ ในตาแหน่งต่ากว่าปริญญาตรี แต่การเบิกจ่าย
อัตราค่าตอบแทนเท่ากับปริญญาตรี ใช้ระเบียบอะไร
กลุ่ มงานนิ ติการได้ชี้แจงว่า ระเบียบค่าตอบแทนฉบับที่ 11 เปิดช่องทางให้ คือ เบิกในตาแหน่งที่
ปฏิ บั ติ ง านหรื อ ได้ รั บ มอบหมายเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และมี ค าสั่ ง จากหั ว หน้ า หน่ ว ยบริ ก ารมอบหมายให้
ปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้น และต้องจบวุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวเนื่องในประกาศของกระทรวงฯ ซึ่งทาง สตง.
ขอหลักฐานในส่วนนี้ทั้งหมดของ สสอ.สมเด็จ 18 ราย เพื่อประกอบการตรวจสอบ
จึงขอให้โรงพยาบาล/สสอ./รพ.สต. ตรวจสอบว่าได้ทาหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วนหรือไม่
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี

๗
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๕.๑ เรื่องจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
๕.๑.๑ เรื่องจากนายแพทย์เชี่ยวชาญ สสจ.กาฬสินธุ์ (นายแพทย์ไพรัตน์ สงคราม)
เรื่องที่ 1 รายงานความก้าวหน้าการคัดกรองวัณโรค

- กลุ่มที่น่าเป็นห่วงคือ กลุ่มผู้ต้องขังซึ่งเป็นความรับผิดชอบของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ซึ่งตัวเลขยังเป็น
ศูนย์ ขอให้เร่งดาเนินการด้วย
- Migrant ที่ยังไม่ถึงครึ่ง มีอยู่ 3 อาเภอ คือ กุฉินารายณ์/ยางตลาด/เมือง
- กลุ่มเสี่ยงบุคลากรสาธารณสุข การทางาน/คัดกรอง 18% โดยเฉพาะยางตลาด สมเด็จ กุฉินารายณ์
ห้วยเม็ก ท่าคันโท คาม่วง ตัวเลขยังเป็นศูนย์อยู่
- กลุ่ม COPD/Asthma ตัวเลขที่ได้มาจากผลงานของเขาวง กุฉินารายณ์ และดอนจาน นอกนั้นยังไม่มี
รายงานเข้ามา ขอให้ผู้บริหารติดตามกากับดูแลในส่วนนี้ด้วย

๘
เรื่องที่ 2 รายงานความก้าวหน้า มาตรการความปลอดภัยรถพยาบาล

๙

- การทาประกันภัยในรถพยาบาล ขอให้เปลี่ยนเป็นประกันภัยชั้น 1 ให้หมด
เรื่องที่ 3 Planfin การ monitor และการจัดทา planfin คงจะมีการประชุมกันระหว่างผู้อานวยการ
โรงพยาบาล CFO และผู้เกี่ยวข้องต่อไป
เรื่องที่ 4 การส่งรายงานงบทดลองประจาเดือน ขอให้ผู้รับผิดชอบส่งภายในวันที่ 20
เรื่องที่ 5 การจัดระบบ ICS-EOC ขอให้ทาง CUP จัดทาแผน/โครงสร้าง/จัดทาทีม SRRT เพราะถ้าทาง
จังหวัดดาเนินการจัดตั้งเรียบร้อยจะเชื่อมโยงกับ SRRT อาเภอ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 กลุ่มงานควบคุมโรค
เรื่อง โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรี
กลุ่มเสี่ยงและด้ อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติส มเด็จพระเจ้า อยู่ หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2560
ด้วย มูลนิธิกาญจนาบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้จังหวัดฯจัดกิจกรรมโครงการ
คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ระยะที่ 4 วัตถุประสงค์เพื่อ
- เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่
เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในปี 2555
- และเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงสูงและด้อยโอกาส โดยเครื่องเอ็กซเรย์
เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)
โดยมีกาหนดการออกให้บริ การตรวจคัดกรองฯ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม
2560 รวม 3 วัน ๆ ละ 1 อาเภอ
ในการนี้ สานักงานสาธารสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทาแผนงาน/โครงการ/โครงการรองรับ โดยรับ
งบประมาณจากงบกลางสานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ จานวน 144,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้หน่วยบริการ
หลัก ในการจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ดังกล่าว และกาหนดหน่วยบริการ
หลักในการให้บริการตรวจคัดกรองฯ ดังนี้

๑๐
วันที่/เดือน/ปี

พื้นที่ดาเนินการ/
อาเภอเป้าหมาย
หน่วยงานหลักให้บริการ
17 พ.ค. 2560 รพช.สหัสขันธ์
สหัสขันธ์, เมือง, สมเด็จ, ดอนจาน, นามน,
ห้วยผึ้ง, กมลาไสย, ร่องคา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รพช./
สสอ.สหัส
ขันธ์
18 พ.ค. 2560 รพช.คาม่วง
คาม่วง, เขาวง, นาคู, สามชัย, กุฉินารายณ์ รพช./สสอ.
คาม่วง
19 พ.ค. 2560 รพช.ห้วยเม็ก
ห้วยเม็ก, หนองกุงศรี, ท่าคันโท, ยางตลาด, รพช./สสอ.
ฆ้องชัย
ห้วยเม็ก
(รายละเอียดแนบท้ายภาคผนวกหน้าที่ 42 – 43 ในระเบียบวาระการประชุมฯครั้งที่ 7/2560)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 กลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต
เรื่อง การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ
แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2559-2562
• ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศ
• ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก เยาวชน
และนักสูบหน้าใหม่
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ
• ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ควบคุมและเปิดเผยส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ
• ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ทาสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่
• ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ใช้มาตรการภาษีและปราบปรามเพื่อควบคุมยาสูบ

๑๑

สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2544 - 2558
* ประเทศไทยมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย (รองจากญี่ปุ่นและเกาหลี)
* ประชากรไทยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ย 52 ลิตร/คน/ปี
* ความชุกของนักดื่มในประชากรผู้ใหญ่( 15 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 34.0 (ปี2558)
* ความชุกของนักดื่มในประชากรวัยรุ่น( 15-19 ปี) ร้อยละ 19.1 (ปี2558)
* ในกลุ่มวัยรุ่น มีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นปีละ 2.5 แสนคน
* เด็กและเยาวชนอายุต่ากว่า 20 ปี หาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ด้วยตัวเอง ร้อยละ 98.7
แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ.2560-2563
• ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และกายภาพ
• ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับเปลี่ยนค่านิยมและลดแรงสนับสนุนในการดื่มฯ
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ลดอันตรายจากการบริโภค
• ยุทธศาสตร์ที่ 4 : จัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่
• ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ 5 ปี การดาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (2557 - 2561)
เป้าหมายการดาเนินงาน
เป้าหมายระดับกระทรวง : ลดจานวนนักดื่มหน้าใหม่ลงร้อยละ 50 ในปี 2558
เป้าหมายระดับกรม : ความชุกของผู้บริโภคในประชากรอายุ 15 – 19 ปี ไม่เกินร้อยละ 12.7 ในปี
2558
เป้าหมายระดับ สคร.(จังหวัด) : สถานที่ที่กาหนดในกฎหมายปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 100%

๑๒

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ผลการติดตามประเมินสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน Green and Clean

๑๓

ผลการติดตามประเมินสถานบริการสาธารณสุขลดโรคร้อน Green and Clean
1. โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ ครบทั้ง 18 อาเภอ
2. โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง ครบทั้ง 18 อาเภอ
3. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ออกติดตามประเมิน ไปแล้ว 16 อาเภอ ซึ่งได้ผลการ
ประเมินตามเกณฑ์ 14 ข้อ ดังนี้
- หน่วยงานที่ผ่านการประเมินในระดับดีมากมี 2 แห่ง คือ 1.รพ.กาฬสินธุ์ 2.รพ.คาม่วง
- หน่วยงานที่ผ่านการประเมินในระดับดี มี 4 แห่ง คือ 1.รพ.เขาวง 2.รพ.ท่าคันโท 3.รพ.ยางตลาด
4.รพ.หนองกุงศรี
- หน่วยงานที่ผ่านการประเมินในระดับพื้นฐาน มี 10 แห่ง คือ 1.รพ.ดอนจาน 2.รพ.นาคู 3.รพ.นามน
4.รพ.ร่องคา 5.รพ.สมเด็จ 6.รพร.กุฉินารายณ์ 7.รพ.สหัสขันธ์ 8.รพ.สามชัย 9.รพ.ห้วยผึง้ 10.รพ.ห้วยเม็ก
- หน่วยงานที่ยังไม่ได้เข้าประเมิน มี 2 แห่ง คือ 1.รพ.กมลาไสย 2.รพ.ฆ้องชัย
นอกจากนี้ทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ลงตรวจประเมินการดาเนินงานสถานบริการลด
โลกร้อนในระดับพื้นที่ ทั้ง 18 อาเภอ โดยเป็นการสุ่มตรวจอาเภอละ 1 รพ.สต. ซึ่งผลการดาเนินงานได้ดังนี้
- ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 15 แห่ง ดังนี้
1.รพ.สต.โพน อ.คาม่วง
9.รพ.สต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์
2.รพ.สต.บ้านจาน อ.สามชัย
10.รพ.สต.ดงเมือง อ.เมือง
3.รพ.สต.นาคู อ.นาคู
11.รพ.สต.ศรีพัฒนา อ.นามน
4.รพ.สต.กุดครอง อ.ดอนจาน
12.รพ.สต.กุดจิก อ.ท่าคันโท
5.รพ.สต.มหาไชย อ.สมเด็จ
13.รพ.สต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี

๑๔
6.รพ.สต.สามัคคี อ.ร่องคา
14.รพ.สต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก
7.รพ.สต.คาลือชา อ.สหัสขันธ์
15.รพ.สต.ปอแดง อ.ยางตลาด
8.รพ.สต.กุดบอด อ.เขาวง
และยังไม่ได้รับการประเมินอีก 3 แห่ง คือ อ.กมลาไสย , อ.ฆ้องชัย , อ.ห้วยผึ้ง ซึ่งกลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมจะดาเนินการสุ่มตรวจประเมินสถานบริการสุขภาพให้แล้วเสร็จต่อไป
Innovation
: ระบบการจัดการและนาน้าที่ผ่านการบาบัดกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
1. พื้นที่ศึกษานาร่อง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
: ระบบการนาพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ประโยชน์
1. โรงพยาบาลเขาวง อาเภอเขาวง
โอกาสพัฒนา
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติ/แนวโน้ม
2. พัฒนารถขนส่งขยะติดเชื้อเป็นระบบปิด
3. การจ้างเหมาสกรีนโลโก้ และระบุหน่วยงานบนถุงแดง เพื่อลดต้นทุนการผลิตและใช้ได้ทั้งจังหวัดควร
มีหน่วยงานเจ้าภาพดาเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เรื่อง เร่งรัดการดาเนินงาน LTC
1. การเบิกจ่ายเงินกองทุน LTC
ขอให้เร่งรัดการดาเนินงาน LTC ซึ่งปี 2559 มีเป้าหมาย 35 แห่ง ยังไม่มีการโอนเงินไปศูนย์พัฒ นา
คุณภาพชีวิต 19 แห่ง และเป้าหมายในปี 2560 ทั้งหมดคือ 92 แห่ง ทาง สปสช.โอนงบไปให้ทางกองทุน
เรียบร้อย ขอให้ Care Manager จัดทา Care plan เพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมัติการโอนเงินไปยังศูนย์พัฒนา
ชีวิตในท้องถิ่น ถึงจะทาการเบิกจ่ายได้
2. การอบรม Care Giver
ศูนย์อนามัยจะจัดอบรม CG CM ที่จะเติมในพื้นที่เป้าหมาย วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดยศูนย์
อนามัยมีงบสนับสนุนส่วนหนึ่ง และในส่วนงบ 100,000.- บาท ที่ สปสช. โอนไปที่ CUP ใช้ได้ 2 เรื่อง คือ การ
ประเมิน ADL และการดูแลผู้สูงอายุตามสิทธิประโยชน์
มติที่ประชุม ขอให้ผู้รับผิดชองงานตรวจสอบว่าท้องถิ่นไหนที่ยังไม่ดาเนินการทา Care plan ให้ทีมหารือกับ
ผู้บริหารใน อปท.นั้นๆ เพื่อที่จะดาเนินงานต่อไปได้
5.6 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เรื่องที่ 1 การขออนุมัติตาแหน่งในสายสนับสนุน
ตามที่ โรงพยาบาลเปิ ดใหม่ 4 แห่ ง ที่ขออนุมัติ ตาแหน่ งในสายสนับสนุน จานวน 3 ตาแหน่ง คือ
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป แห่งละ 1 คน/การเงิน แห่งละ 1 คน /เจ้าพนักงานธุรการที่ขอไปถูกปรับให้เป็น
เจ้าพนักงานพัสดุ แห่งละ 1 คน กระทรวงสาธารณสุขมีหนังสืออนุมัติมาแล้ว กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลจะเร่ง
ดาเนินการสรรหาให้ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๕
เรื่องที่ 2 การจัดสรรแพทย์ ปีนี้ได้รับจัดสรรในภาพของเขต จานวนประมาณ 170 กว่าคน และจังหวัด
กาฬสินธุ์ได้มากกว่าจังหวัดอื่น เช่น มหาสารคาม และจะไม่ส่งไปฝึกในไกลๆ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์
ส่วนการจัดสรรจะพิจารณากันอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.7 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน
เรื่องที่ 1 การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต้องยึดสเปคตามมาตรฐานของกระทรวง ICT
หรือไม่
- กระทรวง ICT มีการกาหนดสเปคและราคากลาง ต้องจัดหาจัดซื้อตามสเปคที่กาหนด ต่ากว่ามาตรฐาน
ที่กาหนดไม่ได้ กรณีที่จะจัดซื้อนอกเหนือที่กาหนดให้ทาเรื่องขออนุมัติ
มติที่ประชุม มอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สารวจเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และดาเนินการแจ้งไปยังพื้นที่
เรื่องที่ 2 ความเสี่ยงในงานอนามัยแม่และเด็ก
สืบเนื่องจากที่เกิดกรณีมารดา/เด็กเสียชีวิต มีข้อแทรกซ้อน และเกิดการร้องเรียน (มาตรา 41) บ่อยครั้ง
ซึ่งมีการประชุมทบทวนกันทุกครั้งที่เกิด Case แต่ปัญหาก็ยังเกิดขึ้นและเกิดบ่อย จากการวิเคราะห์ปัญหาแล้ว
เกิดจาก staff ที่ให้การ consult ซึ่งส่งผลเสียทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จะดาเนินการแก้ปัญหาอย่างไร
มติที่ประชุม ในเบื้องต้นให้โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ไปหารือทาความเข้าใจกับทีมงานก่อน โรงพยาบาลชุมชน
แจ้ง staff หาก consult แล้วเกิดปัญหาให้นาเรียนผู้อานวยการโรงพยาบาล เพื่อที่จะได้นาเรียนนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดในการแก้ปัญหา
เรื่องที่ 3 การโยกย้ายบุคลากร พยาบาลวิชาชีพ
สืบเนื่องจากมีพยาบาลวิชาชีพโยกย้ายสับเปลี่ยนกันระหว่างโรงพยาบาลดอนจาน อาเภอดอนจานกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนามะเขือ อาเภอสหัสขันธ์ โดยได้ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลา 1 ปีกว่า มีความ
ประสงค์ขอย้ายกลับที่เดิม จะดาเนินการได้หรือไม่อย่างไร
มติที่ประชุม

ต้องดาเนินการตามระเบียบฯ (ต้องปฏิบัติงานเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี ถึงจะโยกย้ายได้)

เรื่องที่ 4 การใช้ประโยชน์จากการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ระหว่างสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
กับหน่วยบริการใช้น้อยมาก ส่วนใหญ่เกือบ 100% จะเป็นการประชุมที่ถ่ายทอดมาจากกระทรวงสาธารณสุข
มติที่ประชุม
ควบคุมโรค

ให้พยายามใช้ให้มากขึ้น และให้ติดตามงานกันทางช่องทางนี้ เช่ น งานการเงิ น การคลั ง การ

๕.8 เรื่องจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เรื่อง การรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่อยู่เวรในหน่วยบริการ หากมีหนังสือสั่งการมา ขอให้ซักซ้อม
ขั้นตอนการปฏิบัติ เช่น รพ.สต.ที่มีความจาเป็น อยู่ในพื้นที่เสี่ยง งบประมาณไม่มี จะดาเนินการอย่างไร
มติที่ประชุม

1. ให้เรียงลาดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่
2. ให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข หาข้อมูลราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่กระทรวง ICT กาหนด ว่าติดตั้งขั้นต่าพื้นที่ละ 4 ตัว ต้นทุนต่าที่สุดเท่าใด/แห่ง
และทั้งจังหวัดคิดเป็นเงินเท่าใด หากเงินกองกลางไม่พอ CUP อาจจะต้องร่วมสนับสนุนครึ่งหนึ่ง

๑๖
3. ให้ทุก CUP สารวจจานวน รพ.สต.ที่จะต้องติดและใช้งบประมาณเท่าใดในการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด แล้วรวบรวมส่งจังหวัด
4. แบ่งพื้นที่ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็น 3 ระยะ ระยะแรกคือ พื้นที่ไกล มีความเสี่ยงสูง
ระยะที่สอง คือ เสี่ยงรองลงมา ระยะที่สาม คือ ในเขตเมือง หรือ รพ.สต.อยู่ติดกับ อบต.
5. ถ้าหากจะปรับเวลาในการให้บริการ ให้ทาประชาคมประชาชนในพื้นที่
6. ให้นาเข้าประชุมในคณะกรรมการแต่ละ รพ.สต. เพื่อรับรู้ปัญหา และให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหา
5.9 เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จากัด
เรื่องที่ 1 ผลการดาเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จากัด
๑. กาไร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
34,379,903.98 บาท
2. ทุนสหกรณ์
1,413,776,073.30 บาท
3. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
229,000,000.00 บาท
4. เงินฝากจากสมาชิก
411,604,002.15 บาท
5. ทุนดาเนินการ
4,348,671,101.61 บาท
6. จานวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน มีนาคม 2560 ดังนี้
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
๒,911 คน
1,002 คน
รวม ๓,913 คน
8. จานวนสมาชิก ฌกส. ณ ปัจจุบันถึงเดือน มีนาคม 2560 ดังนี้
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
3,107 คน
๓,189 คน
รวม 6,296 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่ อ งที่ 2 ก าหนดการเปลี่ ย นแปลงโครงการนโยบายและแนวทางบริ ห ารงานสหกรณ์ พ ร้ อ ม
ทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจาปี 2560
เขต 2 รอบที่ 1 กาหนดการใหม่ วันเสาร์ที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560
- รพ.กมลาไสย/สสอ.กมลาไสย
- รพ.ฆ้องชัย/กลุ่มองค์การ
- รพ.ร่องคา/สสอ.ร่องคา
- รพ.นามน/สสอ.นามน
เขต 3 รอบที่ 2 กาหนดการใหม่ วันเสาร์ที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560
- รพ.สมเด็จ/สสอ.สมเด็จ
- รพ.คาม่วง/สสอ.คาม่วง
- รพ.สามชัย/สสอ.สามชัย
- รพ.สหัสขันธ์/สสอ.สหัสขันธ์
เขต 4 รอบที่ 3 กาหนดการใหม่ วันเสาร์ที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560
- รพ.ยางตลาด/สสอ.ยางตลาด

๑๗
- รพ.ห้วยเม็ก/สสอ.ห้วยเม็ก
- รพ.หนองกุงศรี/สสอ.หนองกุงศรี
- รพ.ท่าคันโท/สสอ.ท่าคันโท
เขต 5 รอบที่ 4 กาหนดการใหม่ วันเสาร์ที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560
- สสจ.กาฬสินธุ์/สสอ.เมืองกาฬสินธุ์/รพ.กาฬสินธุ์/สสอ.ดอนจาน
- พนักงานเยี่ยมบ้าน/สมาชิกเงินสด/ข้าราชการบานาญ/สสอ.ฆ้องชัย
เขต 1 รอบที่ 5 กาหนดการใหม่ วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560
- รพร.กุฉินารายณ์/สสอ.กุฉินารายณ์
- รพ.เขาวง/สสอ.เขาวง
- รพ.นาคู/สสอ.นาคู
- รพ.ห้วยผึ้ง/สสอ.ห้วยผึ้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖
ไม่มี

เรื่องอื่น ๆ

ปิดประชุมเวลา 16.25 น.
(ลงชื่อ) กฤษณา เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกฤษณา เพียรภายลุน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ลงชื่อ)

ธงชัย ปัญญูรัตน์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายธงชัย ปัญญูรัตน์)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

