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รายงานการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 10/๒๕60
วันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕60 เวลา ๑๓.3๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้้า ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ผู้เข้าประชุม
1. นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
สสจ.ตราด
2. นายเจริญ สินธุวงษ์
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลตราด
รพ.ตราด
3. นางอัจฉราภรณ์ ละเอียดดี
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
สสจ.ตราด
(ด้านบริการทางวิชาการ)
4. นางมาลัย สรวมชีพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
สสจ.ตราด
5. นางอุษณี เนินสถาน
แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
สสจ.ตราด
6. นางนวลนภา กิตติกุล
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
สสจ.ตราด
7. นายอาวิภัช ภาอุทัยศิริ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
สสจ.ตราด
8. นางศิรินทิพย์ ทองย้อย
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สสจ.ตราด
9. นายวัชชิระ เดือนฉาย
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
สสจ.ตราด
10. นางลาวัลย์ วิเศษฤทธิ์
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
สสจ.ตราด
11. ทพญ.ณภัสภรณ์ วิรุศม์ธนัชพร
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
สสจ.ตราด
12. นายไพริน ศิริพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สสจ.ตราด
13. นายธานี เข้งนุเคราะห์
แทนหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
สสจ.ตราด
14. นายวินัย จันทร์แสง
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
สสจ.ตราด
15. นางชวินี วรรณรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
สสจ.ตราด
16. น.ส.สมรักษ์ วิจิตรสมบัติ
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่
รพ.คลองใหญ่
17. นพ.วิทยา สุริโย
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาสมิง
รพ.เขาสมิง
18. นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลแหลมงอบ
รพ.แหลมงอบ
19. พญ.อรทิรา เรือนมา
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ่อไร่
รพ.บ่อไร่
20. นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงษศ์
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง
รพ.เกาะช้าง
21. นางสุรีย์ ราไพ
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูด
รพ.เกาะกูด
22. นายชานาญ ชาปฎิ
สาธารณสุขอาเภอเมืองตราด
สสอ.เมืองตราด
23. นายธเนศ ภัทรวรินกุล
สาธารณสุขอาเภอเขาสมิง
สสอ.เขาสมิง
24. นายนุกูล กองทรัพย์
สาธารณสุขอาเภอบ่อไร่
สสอ.บ่อไร่
25. นางวันพร เงางาม
แทนสาธารณสุขอาเภอแหลมงอบ
สสอ.แหลมงอบ
26. นายนรศักดิ์ เงางาม
สาธารณสุขอาเภอคลองใหญ่
สสอ.คลองใหญ่
27. นายบุรินทร์ ไตรรัตน์
สาธารณสุขอาเภอเกาะช้าง
สสอ.เกาะช้าง
28. นายชูเกียรติ แซ่เอี้ย
สาธารณสุขอาเภอเกาะกูด
สสอ.เกาะกูด
29. นางยุพิน วรฉัตร
แทนหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที6่ .4 ศตม.ที่ 6.4 ตราด
30. นายวัชรากร วิชัยศึก
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ด่านควบคุมโรค
31. นายวิจิตร อาชีวะ
นายกสมาคม อสม.จังหวัดตราด
ชมรม อสม.จ.ตราด
32. นางบุญศรี พันธ์พิริยะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สสจ.ตราด
33. นางชมชื่น นาควิเวก
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสจ.ตราด
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นายสุรชัย เจียมกูล
2.

พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์

3.
4.
5.

นายนุกูล สุขเกื้อ
นายพนัส นิตรมร
นางกัญจน์ณัฏฐา ทรัพย์กาธร

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายจาลอง อยู่สอน
2. นางสาวลาวัณย์ ถนอมสัตย์
3. นางรัตนาภรณ์ ครองธรรม
4. นายมานิต คงสติ
5. นายสิทธิชัย เจริญรัมย์
6. นายกนิษฐ์ สุขะ
7. นายกิตติพงศ์ โตสติ
8. นายจักรี ตวงวิไล
9. นพ.เลิศชาย โตวินัส
10. นายคณัสณนท์ สีสุข
11. น.ส.รวมพร บุตมะ
12. น.ส.นิลเนตร สืบสาย

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผช.ผอ. รพ.กรุงเทพตราด
หัวหน้านักรังสีวิทยา
เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล

สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสอ.บ่อไร่
รพ.สต.คลองแอ่ง
รพ.กรุงเทพตราด
รพ.กรุงเทพตราด
รพ.กรุงเทพตราด
รพ.กรุงเทพตราด

ประธานในที่ประชุม นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
เริ่มประชุม เวลา ๑3.3๐ น.
วาระก่อนการประชุม
1. นาเสนอการพัฒนาระบบข้อมูลHDC โดย คปสอ.บ่อไร่
ตามนโยบายของ นพ.สสจ.ตราด ให้มีการพัฒนาข้อมูลโดยใช้ระบบ HDC ในการควบคุม กากับ
ติดตามคุณภาพงาน โดยได้จัดไปศึกษาดูงานที่ จ.สุพรรณบุรี โดย CUP บ่อไร่ ได้นาความรู้มาพัฒนาข้อมูลโดยใช้
ระบบHDC จากการศึกษาดูงานมาใช้ในการควบคุม กากับติดตามคุณภาพงาน ซึ่งในการดาเนินงานฯ ดังกล่าว
พบว่าผลงานยังต่าอยู่จึงได้นาปัญหามาวิเคราะห์ และหา แนวทางการดาเนินงานติดตามผลงานในระบบ HDC ของ
รพ.สต.ในสังกัด ดังนี้
ใช้HDC ในการกาหนดนโยบาย และสร้างเป้าหมายในการดาเนินงาน ตามตัวชี้วัดต่างๆ
ช่วยในการตรวจสอบข้อมูลให้ตรงตามมาตรฐานระดับประเทศ
ช่วยในการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของแต่ละส่วนรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่น
ในการทางาน
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ปัญหาในการดาเนินงาน
1) ผู้ดูแลระบบ 43 แฟ้ม ไม่มีประสบการณ์ในการดาเนินงานเพียงพอที่จะสามารถตอบปัญหา
ในการดาเนินงานได้ทั้งหมด เนื่องจากเพิ่งมีการแต่งตั้งเข้ามาทางาน
2) ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ
3) ในการดาเนินงาน HDC มีการปรับเปลี่ยน template ในการดึงข้อมูลทาให้ความเข้าใจไม่ตรงกัน
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1) ส่งผู้ดูแลระบบอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จะสามารถช่วยให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2)
แนะแนวทางในการดาเนินงานแก่ผู้ รับผิดชอบ งานทั้ง ที่พบ ณ สถานการณ์นั้นๆ และ มีเอกสาร
แนะนาการดาเนินงาน
3) ทาความเข้าใจ และติดต่อประสานงานกับทางผู้ดูแลระบบ HDC ให้มากยิ่งขึ้น
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1
2. นาเสนอการพัฒนาระบบข้อมูล HDC โดย ทพญ.ณภัสภรณ์ วิรุศม์ธนัชพร
ตามที่กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ต้องเร่งรัดการพัฒนาระบบข้อมูล HDC ของงานทันตสาธารณสุข
เนื่องจากผลการดาเนินงานฯ ดังกล่าว ไม่ผ่านตัวชี้วัดของการตรวจราชการครั้งที่ 2 คือร้อยละ รพ.สต./ศสม.
ผ่านเกณฑ์จัดบริการสุขภาพช่องปาก 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 ภารกิจ และจัดบริการสุขภาพช่องปาก 200 คน ต่อ
1,000 ประชากร แต่ในปัจจุบันได้ผ่านตัวชี้วัดแล้ว นาเสนอโดย Power Point
3. นาเสนอการพัฒนาระบบข้อมูลHDC โดยนางชวินี วรรณรัตน์
ตามที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ได้ไปศึกษาดูงานระบบข้อมูล
HDC ณ จ.ฉะเชิงเทราและ
จ.สุพรรณบุรี เนื่องจากผลงานตามตัวชี้วัดของงาน NCD ยังต่ากว่าเกณฑ์ จึงได้นาความรู้มาพัฒนาระบบข้อมูล HDC
เพื่อแก้ไขปัญหางาน NCD ตามตัวชี้วัดในปี 2560 โดยจัดให้มี KM ระบบข้อมูล HDC ของงาน NCD ทั้งระดับ
จังหวัดและระดับอาเภอ ซึ่ง ณ ปัจจุบันผลงานงาน NCD ของจังหวัดตราดเพิ่มขึ้น และมีผลงานสูงกว่าระดับประเทศ
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2
4. นพ.เลิศชาย โตวินัส ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราดได้นาทีมงาน รพ.กรุงเทพตราด
มาแนะนาเรื่องการให้บริการแก่ประชาชนของรพ.กรุงเทพตราดทั้งกรณีเจ็บป่วยปกติและกรณีฉุกเฉิน เพื่อบูรณาการ
การให้บริการแก่ประชาชนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
1) เนื่องจากในปัจจุบันการเมืองมีการเคลื่อนไหว ถ้าผู้ใดพบเหตุการณ์มีการรวมกลุ่ม และมีการ
เคลื่อนไหวขอให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดตราดทราบ
2) ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันตรวจสอบดูแลกล้อง CCTV ที่อยู่
ในความดูแลรับผิดชอบ ให้มีการใช้งานได้ตลอดเวลา
3) วัฒนธรรมจังหวัดตราด แจ้งขอความร่วมมือเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีของจังหวัดตราด
ณ วัดบางปิดบน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 และกฐินพระราชทาน ณ วัดคีรีวิหารกับวัดโยธานิมิต ในรายละเอียด
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
4) เรื่องการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี 2560 ในวันที่ 22
– 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียน
ตราษตระการคุณ ขอสนับสนุนหน่วยแพทย์จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย
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5) เรื่องแจ้งจากการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยได้
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของสาธารณสุขร่วมเป็นวิทยากรด้วย
6) แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องบริษัท Alfa B ฟิล์ม จาก CHINA มาถ่ายทาภาพยนตร์ เมื่อวันที่ 1
– 20 กรกฎาคม 2560 ณ อาเภอเกาะช้าง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอาเภอเกาะช้าง
7) ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้ติดตามรายการการก่อสร้าง
แฟลตและอาคารเอนกประสงค์ของ รพ. คลองใหญ่ ขอให้พื้นที่เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนฯ
8) ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประกาศนโยบายเรื่อง จังหวัดตราดปลอดโฟม เพื่อลดความเสี่ยง
ต่อการเป็นมะเร็งของประชาชน และลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มรณรงค์และปลอดโฟมทั้งจังหวัดในวันที่ 1
มกราคม 2561 และขอให้เริ่มที่หน่วยงานราชการก่อน
9) เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 5 จะปิดให้เช่า ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
10) การเตรียมการงบลงทุนปี 2561 ขอให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานเร่งดาเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตสุขภาพที่ 6/สปสช.เขต 6
ระยอง และการประชุม อื่นๆ
เรื่องแจ้งให้ทราบจากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข
1) กระทรวงสาธารณสุข ขอให้มีการนาเสนอผลงานเรื่อง TB โดยให้ทุกจังหวัดจับฉลากเพื่อนาเสนอ
ซึ่งจังหวัดชลบุรีเป็นผู้จับฉลากในนาเสนอได้
2) กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2561 ขอให้ดาเนินการได้
3) แจ้งกรอบอัตรากาลังคนถ้าแห่งใดมีค่า FTE เกิน 100 แล้วมิให้ขอเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันได้มี
โครงสร้างและกรอบอัตรากาลังออกใหม่ใช้แล้ว
4) แจ้ง นพ.เจษฎา โชคดารงสุข ได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1
ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
5) แจ้งสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องจากการประชุมผู้บริหาร
เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมราชสมบัติ รพ.ชลบุรี จ.ชลบุรี รายละเอียดตามเอกสารเพิ่มเติม 1
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/๒๕60
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ . ได้จัดทารายงานการประชุม คปสจ.
ตราด ครั้งที่ 9/2๕60 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ไว้ใน Website: www.trathealth.com ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตราด
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 9/2560
3.1 สรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 256
GFMIS ณ วันที่ 23 มิถุนายน ๒๕๖๐

0 ข้อมูล จากระบบ
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ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 ของ สสจ.ตราดและรพ.ตราด
ในระบบ GFMIS ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – 24 กรกฎาคม 2560
1) งบภาพรวม รับจัดสรรทั้งหมด 202,407,536 บาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 50.06 (เป้าหมาย
งบภาพรวม ไตรมาส 3 ร้อยละ 73) : ไม่ผ่าน
- สสจ.ตราด ร้อยละ 71.67
- รพ.ตราด ร้อยละ 39.67
2) งบลงทุน รับจัดสรรทั้งหมด 151,544,869 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 42.07 (เป้าหมาย
งบลงทุนไตรมาส 3 ร้อยละ 63) : ไม่ผ่าน
- สสจ.ตราด ร้อยละ 68.61
- รพ.ตราด ร้อยละ 35.68
3) งบดาเนินงาน รับจัดสรรทั้งหมด 50,649,567 บาท เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 73.75 (เป้าหมาย
งบดาเนินงานไตรมาส 3 ร้อยละ 76) : ไม่ผ่าน
- สสจ.ตราด ร้อยละ 74.01
- รพ.ตราด ร้อยละ 73.09
จากการตรวจสอบ/วิเคราะห์ พบว่า
1. งบดาเนินงาน
:งบประมาณที่ยังเบิกจ่ายได้น้อยและคงเหลืออยู่ในระบบฯ ได้แก่ งบประมาณ
แผนงานด้านยาเสพติด/งบค่าตอบแทนกาลังคนด้านสาธารณสุขและงบสนับสนุนพื้นที่ทุรกันดาร(เกาะกูด/เกาะช้าง)
2.
งบลงทุน
2.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันได้แก่
1) รายการก่อสร้างระบบส่งน้าแบบถังสูบฯ สสจ.ตราด วงเงิน 443, 000 บาท ได้ผู้รับจ้าง
แล้ว กาลังเสนอผู้บริหารลงนามสัญญาฯ
2) เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพ ฯ ของ รพ.ตราด จานวน 1 เครื่อง
วงเงิน 2,600,000 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้วกาลังเสนอผู้บริหารลงนามสัญญาฯ
3) ทาสีภายนอก อาคารสกลมหาสังฆปริณายกรพ.ตราด วงเงิน 300,000 บาท ได้ผู้รับจ้าง
แล้ว และกาลังเสนอผู้บริหารลงนามสัญญาฯ
4) ปรับปรุงระบบกันรั่วซึมชั้นดาดฟ้าอาคารสกลสังฆปริณายกรพ.ตราด 2,000,000 บาท
อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางและประกาศใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
5) ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น
G อาคารสกลมหาสังฆปริณายก รพ.ตราด
4,800,000 บาท อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางและประกาศใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
2.2 งบลงทุนที่การดาเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามงวดงาน
1) อาคารโรงนึ่งกลางรพ.บ่อไร่
2) อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.คลองใหญ่
3) อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง รพ.คลองใหญ่
3.2 รายงาน ติดตามงบลงทุน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560
จังหวัดตราด
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รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างดาเนินการ 5 รายการ
ลาดับ

รายการ

หน่วยงาน

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรรปีงบ 60
1,930,500

เบิกจ่ายแล้ว

เงินคงเหลือ

1.

อาคารโรงนึ่งกลาง คสล. 1 ชั้น รพ.บ่อไร่

2.

อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง
(12 ครอบครัว) คสล. 3 ชั้น
อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง

รพ.คลองใหญ่

9,423,400 3,096,810

รพ.คลองใหญ่

43,164,300 7,465,120

1,167,780

อาคารเอ็กซเรย์คลอด ICU
และพักผู้ป่วย คสล.6 ชั้น

รพ.ตราด

41,069,600 เบิกล่วงหน้าแล้ว 15%
25,650,000 บาท

15,419,600

3.
4.

1,930,500

ความก้าวหน้า
เลยระยะเวลาที่กาหนด ยังดาเนินการ
ไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีการเบิกจ่าย
เบิกล่วงหน้า 15% และเบิกงวดที่ 2 แล้ว
อยู่ระหว่างการดาเนินการตามงวดงาน
เบิกล่วงหน้า 15% และเบิกงวดที่ 1 แล้ว
อยู่ระหว่างการดาเนินการตามงวดงาน
ส่งมอบพื้นที่เข้างานได้บางส่วน และอยู่
ระหว่างรื้อถอนอาคาร X-ray เดิม เพื่อส่ง
มอบพื้นที่ส่วนที่เหลือ ช่างเริ่มปรับพื้นที่
และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เข้างานแล้ว

รายการงบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม
1. รายการงบลงทุน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ แทนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณีโอนกลับไปตั้ง
ไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายสาหรับงบกลาง ของโรงพยาบาลตราด
รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลาดับ

รายการ

1.

ปรับปรุงห้องผ่าตัดโดยการจัดทาห้อง
จัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ จานวน 1
รายการ
ปรับปรุงสถานที่บริเวณชั้น 4 ของอาคาร
อุบัติเหตุฯ เป็นศูนย์ทันตกรรม
จานวน 1 รายการ

2.

หน่วยงาน วงเงินที่ได้รับ เบิกจ่า
จัดสรรปีงบ 60 ยแล้ว
รพ.ตราด 1,000,000
รพ.ตราด

เงิน
คงเหลือ

ความก้าวหน้า
ก่อหนี้แล้ว วงเงิน 533,000 บาท
อยู่ระหว่างการดาเนินการตามงวดงาน
วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง 5 ก.ย.60
ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
วงเงิน 768,000 บาท

1,000,000

2. รายการงบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับการโอน
เปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลตราด
รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลาดับ

รายการ

หน่วยงาน

1.

ปรับปรุงระบบกันรั่วซึมชั้นดาดฟ้า
อาคารสกลสังฆปริณายก จานวน 1
รายการ
ทาสีภายนอก อาคารสกลมหาสังฆป
ริณายก จานวน 1 รายการ
ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรมชั้นG
อาคารสกลมหาสังฆปริณายก จานวน
1 รายการ

รพ.ตราด

2,000,000

ทบทวนราคากลางและประกาศใหม่
เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา

รพ.ตราด

300,000

รพ.ตราด

4,800,000

ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหาร
ลงนามในสัญญา
ทบทวนราคากลางและประกาศใหม่
เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา

2.
3.

วงเงินที่ได้รับ เบิกจ่าย
จัดสรรปีงบ 60 แล้ว

เงิน
คงเหลือ

ความก้าวหน้า
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3. รายการงบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณของโรงพยาบาลตราด
รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์
ลาดับ

รายการ

หน่วยงาน

1.

เครื่องติดตามการทางานของหัวใจ
จานวน 6 เครื่อง
เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้า ราว
ปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้าเกลือ
จานวน 12 เตียง
เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวสไลด์พร้อม
เบาะและเสาน้าเกลือ จานวน 48 เตียง

รพ.ตราด

900,000

รพ.ตราด

660,000

รพ.ตราด

1,296,000

เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องควบคุมการให้สารละลาย
เข้าหลอดเลือดดา จานวน 10 เครื่อง
เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจ ชนิด LED
จานวน 1 เครื่อง
หัวจ่ายแก๊สทางการแพทย์ Air=12 หัว ,
O2=12 หัว , Vac=12 หัว
ตู้ข้างเตียง จานวน 72 ตู้

รพ.ตราด

720,000

รพ.ตราด

480,000

รพ.ตราด

52,000

รพ.ตราด

280,800

รพ.ตราด

288,000

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วงเงินที่ได้รับ เบิกจ่ายแล้ว
จัดสรรปีงบ 60

เงินคงเหลือ

ความก้าวหน้า

ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างการ
เบิกจ่าย วงเงิน 888,000 บาท
ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างการ
เบิกจ่าย วงเงิน 612,000 บาท
ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างการ
เบิกจ่าย วงเงิน 1,008,000 บาท
ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างการ
เบิกจ่าย วงเงิน 718,000 บาท
ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างการ
เบิกจ่าย วงเงิน 468,600 บาท
ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างการ
เบิกจ่าย วงเงิน 49,000 บาท
828 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

279,972

ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
วงเงิน 259,200 บาท

4. รายการงบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ
2560
รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลาดับ

1.

รายการ

หน่วยงาน

อาคารจอดรถ

รพ.ตราด

วงเงินที่ได้รับจัดสรรปีงบ 60 เบิกจ่ายแล้ว

53,868,200

เงินคงเหลือ

ความก้าวหน้า

ก่อหนี้แล้ว วงเงิน 45,550,000 บาท
อยู่ระหว่างรื้อถอนอาคารเก่าเพื่อส่งมอบพื้นที่

5. รายการงบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณของโรงพยาบาลตราด
รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์
ลาดับ

รายการ

หน่วยงาน

1.

เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและ
สัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า
6 เตียง

รพ.ตราด

วงเงินที่ได้รับ เบิกจ่าย
เงิน
จัดสรรปีงบ 60 แล้ว คงเหลือ
2,600,000

วันสิ้นสุด
สัญญา

ความก้าวหน้า
ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง
เสนอผู้บริหารลงนามใน
สัญญา
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6. รายการงบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์
ลาดับ
1.

รายการ

หน่วยงาน

วงเงินที่ได้รับ เบิกจ่ายแล้ว เงินคงเหลือ
จัดสรรปีงบ 60
ก่อสร้างระบบส่งน้าแบบถังสูงขนาด สสจ.ตราด 443,000
บรรจุ 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเดิน
ระบบท่อประปา

วันสิ้นสุด
สัญญา

ความก้าวหน้า
ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่
ระหว่างเสนอผู้บริหาร
ลงนามในสัญญา

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณา การจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการ
ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขสาหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2559 (รอบ 2)
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณคงเหลือให้กับหน่วยบริการ
ที่อยู่ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดเพิ่มเติม ดังนี้
- จัดสรรเพิ่มเติม จานวน 387,797.46 บาท
- จัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี จากครั้งที่ 1 จานวน 298,617.43 บาท
รวมได้รับจัดสรรเพิ่มเติมทั้งหมด 686,414.89 บาท
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ จะจัดสรรตามสัดส่วนรายหัวการขึ้นทะเบียน และจะประสานโอนเงิน
ให้หน่วยบริการ ตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข 6
มติที่ประชุม อนุมัติ
4.2 พิจารณารายชื่อและระดับรางวัลบุคลากรสาธารณสุขทรงคุณค่า
“HRTH AWARDS 2017”
รายชื่อตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข 7
มติที่ประชุม มอบให้กลุ่มงานทรัพย์ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดาเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน สัปดาห์ที่ 2
ของเดือนสิงหาคม 2560
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด
(คปสจ.) จังหวัดตราด
๕.๑ สมาคม อสม. จังหวัดตราด
ไม่มี
๕.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
ไม่มา
๕.๓ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ้าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ไม่มี
๕.๔ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด โดย นายเจริญ สินธุวงษ์
แนะนาการดูข้อมูล HDC จาก Application Trat HDC นาเสนอ โดย Power Point
มติที่ประชุม รับทราบ
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๕.๕ เรื่องแจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
ไม่มา
๕.๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ไม่มา
๕.๗ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ไม่มี
๕.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
ไม่มา
๕.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ 6.๔ ตราด
ไม่มี
๕.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนางมาลัย สรวมชีพ
5.10.1 รายงานความก้าวหน้าในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ จังหวัดตราด
1) การประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
- วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ ห้องประชุม รพ.คลองใหญ่
- วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ
จังหวัดตราด ณ ห้องประชุม โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท
2) หลังจากจัดทาประชาพิจารณ์แล้ว จะมีการปรับแผนเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ และจัดส่งให้
คป สอ.เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ระดับอาเภอ
3) คปสอ.ทุกแห่ง เตรียมจัดทาแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
5.10.2 กาหนดประชุมนาเสนอแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖1
วันที่ 20 – 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท
5.10.3 การสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (

NGO)

ประจาปี 2561
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ ได้วางหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ
องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ : โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไว้ใน web side trat health ขอให้กลุ่มงาน/
หน่วยงานในสังกัด แจ้งองค์กร NGO ที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ส่งโครงการที่ขอสนับสนุนให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โดยนางศิรินทิพย์ ทองย้อย
แจ้งผู้บริหารทุกโรงพยาบาลทราบ เรื่องบริษัท
GO GPS ได้มาดาเนินการปรับปรุงระบบ Sensor
ของ GPS รถ Ambulance ของโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยเริ่มดาเนินการวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่ รพ.คลองใหญ่
แห่งแรก เพื่อให้ มีระบบ เตือนให้พนักงานขับรถและศูนย์ monitor ต้นทางทราบ ในกรณีพนักงานขับรถยนต์
เหยียบคันเร่งเกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
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ประธาน ขอให้ทุกอาเภอจัดทีม Mini MERT พร้อมชื่อหัวหน้าทีม เพื่อช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบัติภัยพิบัติ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข โดย ทพญ.ณภัสภรณ์ วิรุศม์ธนัชพร
ไม่มี
๕.๑3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ
๕.๑ 3.1 อปสข.อนุมัติให้ โรงพยาบาลโคกสูง จ.สระแก้ว และโรงพยาบาลวังสมบูรณ์
จ.สระแก้ว ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป
๕.๑ 3.2 การดาเนินการใช้เงินเหลือจ่ายงบค่าเสื่อม ปี 2558-2559 เร่งรัดการจัดซื้อ
จัดจ้าง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 หากเกินวันที่ 12 ตุลาคม 2560 หากไม่ได้ใช้ ต้องส่งเงินคืน
ให้กองทุนฯ
- รพ.ตราด เงินเหลือจ่าย ปี 2558 จานวน 4 รายการ เป็นเงิน 318,500 บาท สมทบ
48,500 บาท
- รพ.ตราด เงินเหลือจ่าย ปี 2559 จานวน 1 รายการ เป็นเงิน 350,000 บาท สมทบ
50,000 บาท
๕.๑
3.3 สปสช. ได้ จัดสรรงบกลาง ค่าบริการผู้ป่วยใน และการ บริการสาหรับเด็กเกิดใหม่
จานวน 5,428,296 บาท โดยโอนเงิน ให้ เมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ซึ่งทุกโรงพยาบาลได้ จัดทาแผน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณส่งให้ สสจ.ตราดแล้ว ขอให้รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ สสจ.ตราดด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ไม่มี
๕.๑5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดย นางนวลนภา กิตติกุล
๕.๑5.1 แจ้งผลการรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 – 21
กรกฎาคม 2560 ทั้งจังหวัด ตรวจคัดกรองฯ ได้ 95.77
% โดยมีผลงานผ่านเกณฑ์ทุกอาเภอ (ตามเกณฑ์
เป้าหมายทุกอาเภอต้องผ่าน 80 %)
๕.๑5.2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทาโครงการเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ
ด้านส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุประจาปี 2560 ให้แก่ภาคีเครือข่ายทั้งประเภทบุคคลและหน่วยงาน โดยได้มี
การพิจารณาคัดเลือกผลงานของเขตสุขภาพที่ 6 เมื่อวันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีการประกวดทั้งหมด
6 ประเภท ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
จังหวัดตราดได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต 2 ประเภท และรองชนะเลิศ 1 ประเภท ดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ
“Homeward &
Long Term Care Klongyai Model” ได้แก่ โรงพยาบาลคลองใหญ่
2) รางวัลชนะเลิศ
ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุดีเด่น ( Care Manager) ได้แก่ นางวารินทร์
แก่นเฟื่อง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลเขาสมิง
3) รางวัลรองชนะเลิศ ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ตาบลตะกาง อาเภอเมืองตราด
5.14.3 กองทุนฟื้นฟูสุขภาพ ได้ขอความร่วมมือให้ อบต.ทุกแห่ง ในจังหวัดตราดสารวจ
อุปกรณ์ที่ชารุดในรถ refer (ที่ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.ตราด) โดยส่งซ่อมได้ที่ศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์ ตาบล
ห้วยแร้ง เนื่องจากเคยมีเปลที่เข็นผู้ป่วยล้อชารุดและทาให้เข็นผู้ป่วยตกเปลมาแล้ว ซึ่งทางกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
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ได้ประสานแจ้ง อบต.ทุกแห่งทราบแล้ว จึงขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ช่วยเน้นย้าให้ อบต.ทุกแห่งทราบ
อีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ไม่มี
๕.๑7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ไม่มี
๕.๑8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
ไม่มา
๕.๑9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
แจ้งกรอบเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
รอบที่ 2/2560 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2560) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8
มติที่ประชุม รับทราบ
5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ โดยนายธานี เข้งนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ “นโยบายจังหวัดตราดปลอดโฟม”
โดย Kick off เปิดตัว
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ภายใต้ “๑๒ สิงหา วันรักแม่ของคนไทย คนตราดร่วมใจ งดใช้โฟม” ซึ่งมี
นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิด และ ขอเชิญชวนหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน
ประชาชนคนตราดทุกคน ผู้ประกอบการร้านค้า ตลาด ร่วมรณรงค์เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร และต้องปลอดโฟมบรรจุ
อาหารภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จังหวัดตราดจะเป็น “จังหวัด
ปลอดโฟมบรรจุอาหาร ” เพื่อก้าวสู่เป็นเมืองตราด เมืองแห่งความสุขสีเขียว อย่างยั่งยืน (Trat Green City)
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 9
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ไม่มี
๕.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ
นพ.วิทยา สุริโย ผอ.รพ.เขาสมิง ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่อง รพ.เขาสมิง ได้เปิดทาการ OPD ที่ตึกใหม่แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
ปิดประชุมเวลา ๑6.00 น.
ลงชื่อ นางชมชื่น นาควิเวก
(นางชมชื่น นาควิเวก)
นักวิชาการสาธารสุขชานาญการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ

ลงชื่อ นางมาลัย สรวมชีพ
(นางมาลัย สรวมชีพ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ

