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รายงานการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 12/๒๕60
วันที่ 4 ตุลาคม ๒๕60 เวลา ๑๓.3๐ - ๑๖.0๐ น.
ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้้า ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ผู้เข้าประชุม
1. นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
สสจ.ตราด
2. นายเจริญ สินธุวงษ์
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลตราด
รพ.ตราด
3. พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ
สสจ.ตราด
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
4. นายสุรชัย เจียมกูล
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
สสจ.ตราด
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
5. นายนุกูล สุขเกื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สสจ.ตราด
6. นางมาลัย สรวมชีพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
สสจ.ตราด
7. นายชยพล คุปติชญานนท์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
สสจ.ตราด
8. นายสมนึก เกษโกวิท
แทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
สสจ.ตราด
9. นายอาวิภัช ภาอุทัยศิริ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
สสจ.ตราด
10. นายสุพจน์ รัตนเพียร
แทนหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สสจ.ตราด
11. นายวัชชิระ เดือนฉาย
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
สสจ.ตราด
12. นางสาวลาวัลย์ วิเศษฤทธิ์
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
สสจ.ตราด
13. นายพนัส นิตรมร
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
สสจ.ตราด
14. ทพญ.ณภัสภรณ์ วิรุศม์ธนัชพร
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
สสจ.ตราด
15. นายไพริน ศิริพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
16. นายธานี เข้งนุเคราะห์
แทนหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
สสจ.ตราด
17. นายวินัย จันทร์แสง
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
สสจ.ตราด
18. นางชวินี วรรณรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
สสจ.ตราด
19. น.ส.สมรักษ์ วิจิตรสมบัติ
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่
รพ.คลองใหญ่
20. นางกัลยา หัสชลีฬหา
แทนรักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาสมิง
รพ.เขาสมิง
21. นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลแหลมงอบ
รพ.แหลมงอบ
22. พญ.อรทิรา เรือนมา
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ่อไร่
รพ.บ่อไร่
23. นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง
รพ.เกาะช้าง
24. นางสุรีย์ ราไพ
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูด
รพ.เกาะกูด
25. นายชานาญ ชาปฎิ
สาธารณสุขอาเภอเมืองตราด
สสอ.เมืองตราด
26. นายธเนศ ภัทรวรินกุล
สาธารณสุขอาเภอเขาสมิง
สสอ.เขาสมิง
27. นายนุกูล กองทรัพย์
สาธารณสุขอาเภอบ่อไร่
สสอ.บ่อไร่
28. นายปรีชา พัฒนาพิณ
สาธารณสุขอาเภอแหลมงอบ
สสอ.แหลมงอบ
29. นายนรศักดิ์ เงางาม
สาธารณสุขอาเภอคลองใหญ่
สสอ.คลองใหญ่
30. นายบุรินทร์ ไตรรัตน์
สาธารณสุขอาเภอเกาะช้าง
สสอ.เกาะช้าง
31. นายชูเกียรติ แซ่เอี้ย
สาธารณสุขอาเภอเกาะกูด
สสอ.เกาะกูด
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32.
33.
34.
35.
36.

นางยุพิน วรฉัตร
นายวัชรากร วิชัยศึก
นายวิจิตร อาชีวะ
นางบุญศรี พันธ์พิริยะ
นางชมชื่น นาควิเวก

แทนหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที6่ .4
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
นายกสมาคม อสม.จังหวัดตราด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ศตม.ที่ 6.4 ตราด
ด่านควบคุมโรค
ชมรม อสม.จ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นางกัญจน์ณัฏฐา ทรัพย์กาธร พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายจาลอง อยู่สอน
2. นางสาวลาวัณย์ ถนอมสัตย์
3. นายมานิต คงสติ
4. นายวสันต์ นววงศ์สกุล
5. นายสิทธิชัย เจริญรัมย์
6. นายกนิษฐ์ สุขะ
7. นายอนุชิต สว่างแจ้ง
8. นายสมพงษ์ ธนากิจ
9. นายกิตติพงศ์ โตสติ

สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสอ.บ่อไร่
สสอ.เมืองตราด
สสอ.บ่อไร่

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ประธานในที่ประชุม นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
เริ่มประชุม เวลา ๑3.3๐ น.
วาระก่อนการประชุม
ตามที่กรมควบคุมโรค โดยสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้พัฒนาระบบ
การจัดบริการอาชีวอนามัยสาหรับโรงพยาบาล เพื่อให้ทุกโรงพยาบาลมีการจัดบริการทางสุขภาพทั้งทางกายและ
ทางจิตแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หมายถึง การตรวจร่างกายและสภาวะทางจิตใจตามวิธี
ทางการแพทย์ เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสม และผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานอันเกิดจากการทางาน รวมถึง
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางาน
จากการประเมินตามมาตรฐาน การจัดบริการอาชีวอนามัยสาหรับ
โรงพยาบาลในจังหวัดตราด ผลการประเมิน โรงพยาบาลตราด ได้ระดับดีมาก และโรงพยาบาลบ่อไร่ ได้ระดับเริ่มต้น
พัฒนา
ขอแสดงความยินดีและ
มอบเกียรติบัตร ให้แก่โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
ตามมาตรฐานฯ ดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
1) พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จานวน 24 หน่วยงาน

3
2) ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด
ตราด ดังนี้
2.1) การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2017 ณ ประเทศมาเลเซียได้รับ 1 เหรียญทอง, 1 เหรียญเงิน,
1 เหรียญทองแดง
2.2) การแข่งขันเอ็กซ์ตรีม
“Zhong Ning Internation Iline Skating Open 2017”
ณ ประเทศจีนได้รับ 3 เหรียญทอง
3.3) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ณ จังหวัดสงขลาได้รับ 3 เหรียญทอง, 3 เหรียญเงิน, 6
เหรียญทองแดง
2)
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1 ราย
คือ นายมานพ วิทยานุกรณ์ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัดตราด
3) แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไป/ย้ายมาใหม่
ย้ายไป
1. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ย้ายไปดารงตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครปฐม
2. นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ย้ายไปดารงตาแหน่ง รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพังงา
3. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล ปลัดจังหวัดตราด ย้ายไปดารงตาแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยอง
4. นายปรีชา ลาภมา ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดตราด ย้ายไปดารงตาแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจา
กลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
5. นางสาววันเพ็ญ ว่องไวกิตติสิน ผู้อานวยการสถานกักขังกลางจังหวัดตราด ย้ายไปดารง
ตาแหน่งผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมหาสารคาม
ย้ายมา
นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ นายสัตวแพทย์ ชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ย้ายมาดารงตาแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดตราด
๑.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตสุขภาพที่ 6/สปสช.เขต 6
ระยอง และการประชุม อื่นๆ
เรื่องแจ้งให้ทราบจากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข
1) การดาเนินงาน PA ในปีงบประมาณ 2561 มีทั้งหมด 8 ข้อ เป็นนโยบายของรองปลัด
กระทรวงฯ 6 ข้อ โดยมอบหมายให้กลุ่มงานในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดดาเนินการตามภาระงานที่รับผิดชอบ
2) แจ้งผู้มาดารงตาแหน่งผู้ตรวจเขตสุขภาพที่ 6 คนใหม่ ชื่อ นพ.สุเทพ เพ็ชรมาก ซึ่งย้ายมาจาก
รองอธิบดีควบคุมโรค
3) มีคาสั่งโยกย้ายผู้บริหารระดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 ดังนี้
นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี มาดารงตาแหน่ง นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
- นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี มาดารงตาแหน่ง นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดระยอง
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- นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มาดารงตาแหน่ง รักษา
ราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
- นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มาดารงตาแหน่ง รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
- นพ.สวรรค์ ขวัญใจพานิช ผู้อานวยการโรงพยาบาล สมเด็ จพระยุพราชสระแก้ว มาดารง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลชลบุรี
- นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) โรงพยาบาลบุรีรัมย์ มาดารงตาแหน่ง
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
4) ปลัดกระทรวงฯ เน้นย้าเรื่อง การดูแลเรื่องความสะอาดใน รพ./รพ.สต. โดยเฉพาะในห้องน้า
และอาคารเก่าถ้าไม่ได้มีการใช้สอยขอให้รื้อถอนออก
5) เรื่องการดื้อยาของเชื้อ
TB จากสถิติการดื้อยาติดอันดับต้นๆ ของระดับประเทศ โดยเฉพาะ
ในเรือนจา ขอให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อช่วยดูแลด้วย
6) เรื่อง
ER ECS มอบให้งาน EMS ช่วยดูแลและพัฒนางานด้วย
เรื่องแจ้งให้ทราบจากการประชุมเขตสุขภาพที่ 6 (เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560)
1) การพิจารณาขออนุมัติขยายกรอบอัตรากาลังเกิน 80 – 100 % มติที่ประชุม ได้อนุมัติ
ให้ตามรายการที่ขอ
2) แจ้งสถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือนกรกฎาคม 2560 ของเขตสุขภาพที่ 6 พบว่า
รพ.เกาะกูด วิกฤตระดับ 5 , รพ.มาบตาพุด/รพ.โคกสูง/รพ.โป่งน้าร้อน วิกฤตระดับ 6 , รพ.เขาสุกิม/รพ.มะขาม/
รพ.แหลมสิงห์/รพ.ศรีมโหสถ/รพ.วังสมบูรณ์ วิกฤตระดับ 7
3) จากการประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง
FAI ไตรมาส 3/2560 ของเขตสุขภาพที่ 6
จังหวัดตราด ได้คะแนนเฉลี่ย 93.43 อยู่ในอันดับ 3 ของเขตฯ
เรื่องแจ้งให้ทราบจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
แจ้งการจัดคนให้ตรงกรอบตามโครงสร้างใหม่ ดังนี้
1) งาน
EMS พร้อมคุณพิบูลย์ รองศิริคง ให้มาปฏิบัติงานอยู่ที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
2) นายสันติ ศุภนันธร ตาแหน่งเภสัชกรชานาญการ เดิมอยู่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ (ซึง่ ตาม
กรอบไม่มีตาแหน่งเภสัชกร) ให้มาปฏิบัติงานอยู่ที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ (ตามกรอบ) โดยมอบให้กลุ่มงานทรัพย์
ฯ ดาเนินการต่อไป
3) นางวันเพ็ญ นิโรภาส ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ เดิมอยู่กลุ่มงานบริหารฯ
(ซึ่งตามกรอบไม่มีตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข) ขอให้เลือกกลุ่มงานใหม่ โดยมอบให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารฯ
ประสานนางวันเพ็ญ นิโรภาส และแจ้งให้กลุ่มงานทรัพย์ฯ ทราบ เพื่อดาเนินการต่อไป
4) มอบหมายให้นายอาวิภัช ภาอุทัยศิริ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ และมอบหมายให้
นายสมนึก เกษโกวิท ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ โดยมอบให้กลุ่มงานทรัพย์ฯ ดาเนินการออกคาสั่ง
ตามขั้นตอนต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/๒๕60
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ . ได้จัดทารายงานการประชุม คปสจ.
ตราดครั้งที่ 11/2๕60 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ไว้ใน Website: www.trathealth.com ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตราด
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 11/2560
3.1
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ 256 0 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่
29 กันยายน ๒๕๖๐
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 ของ สสจ.ตราด และ รพ.ตราด
ในระบบ GFMIS ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – 29 กันยายน 2560
1) งบภาพรวม รับจัดสรรทั้งหมด 195,273,213.79 บาท เบิกจ่าย ร้อยละ 64.14
(เป้าหมายงบภาพรวม ไตรมาส 4 ร้อยละ 96) : ไม่ผ่าน
1.1)
สสจ.ตราด ร้อยละ 90.45
1.2) รพ.ตราด ร้อยละ 57.72
2) งบลงทุน รับจัดสรรทั้งหมด 143,981,151.79 บาท เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 51.52
(เป้าหมายงบลงทุน ไตรมาส 4 ร้อยละ 87) : ไม่ผ่าน
2.1) สสจ.ตราด ร้อยละ 79.00
2.2) รพ.ตราด ร้อยละ 44.46
3
) งบดาเนินงาน รับจัดสรรทั้งหมด 51,078,962.00 บาท เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 99.55
(เป้าหมายงบดาเนินงานไตรมาส 4 ร้อยละ 98) : ผ่าน
3.1) สสจ.ตราด ร้อยละ 99.63
3.2) รพ.ตราด ร้อยละ 99.35
จากการตรวจสอบ/วิเคราะห์ พบว่า
1. งบดาเนินงาน ผลการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย แต่มีเงินในระบบ
GFMIS เงินงบประมาณ
ที่คงเหลือในระบบ GFMIS ได้แก่ งบที่ได้รับจัดสรรระบุกิจกรรมเฉพาะ เช่น งบยาเสพติด /งบอาเซียน /งบ ITA /
งบประมาณแผนงานบูรณาการตามกลุ่มวัย และงบรายจ่ายประจาแผนงานบุคลากรภาครัฐ ซึ่งไม่สามารถปรับใช้เป็น
ค่าสาธารณูปโภคหรือจัดสรรแผนบริหารจัดการได้
2. งบลงทุน ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจาก
- ในส่วนของ รพ.ตราด ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมและยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 2 รายการ
(ขอกันเงินไว้) ได้แก่
1)
ปรับปรุงระบบกันรั่วซึมชั้นดาดฟ้าอาคารสกลสังฆปริณายก รพ.ตราด จานวน 2,000,000 บาท
อยู่ระหว่างรอเสนอราคากลางใหม่ เนื่องจากครั้งที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา
2) ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น G อาคารสกลมหาสังฆปริณายก รพ.ตราด จานวน
4,800,000 บาท อยู่ระหว่างรอเสนอราคากลางใหม่ เนื่องจากครั้งที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา
- ในส่วนของ สสจ.ตราด มีงบลงทุนที่การดาเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณไม่แล้วเสร็จ
3 รายการ ได้แก่
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1) อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.คลองใหญ่ มี 8 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 4 งวดงาน
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 49.45 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 4,581,830 บาท (เนื่องจากงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน)
2) อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง รพ.คลองใหญ่ (ปี2560-2561) รับจัดสรรงบประมาณ
ปี 2560 จานวน 8,632,900 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1 งวดงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 86.47 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
จานวน 1,167,780 บาท (เนื่องจากงบประมาณเบิกเงินงวดที่ 2 ไม่เพียงพอ)
3) ก่อสร้างระบบส่งน้าแบบถังสูบฯ สสจ.ตราด ยังไม่ได้เบิกจ่ายและขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
จานวน 433,000 บาท (เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมช่วงปลายปี)
3.2 แจ้งการอนุมัติงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561
- สปสช.เขต 6 ระยอง ได้มีการประชุมคณะกรรมการ อปสข.แล้ว มติที่ประชุม อนุมัติตามรายการ
ที่ขอรับการสนับสนุน แต่มีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเล็กน้อยตรงเหตุผลความจาเป็น ขณะนี้รายการที่ขออนุมัติยังไม่ได้
รับแจ้งกลับมา เมื่อได้รับแจ้งกลับมาแล้วขอให้ทาง CUP ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน และเร่งรัดการเบิกจ่าย
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.60)
3.3 รายงานติดตามงบลงทุนส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างดาเนินการ 5 รายการ
ลาดับ
รายการ
หน่วยงาน วงเงินที่ได้รับ
เบิกจ่ายแล้ว
เงินคงเหลือ
ความก้าวหน้า
จัดสรรปีงบ 60
1.
2.

3.
4.

อาคารโรงนึ่งกลาง
คสล. 1 ชั้น
อาคารพักพยาบาล
24 ห้อง (12
ครอบครัว) คสล. 3
ชั้น
อาคารศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมือง

รพ.บ่อไร่

1,930,500

1,501,066.15

รพ.คลองใหญ่

9,423,400

4,473,170

รพ.คลองใหญ่

43,164,300

7,465,120

อาคารเอ็กซเรย์
คลอด ICU และพัก
ผู้ป่วย คสล.6 ชั้น

รพ.ตราด

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

429,433 ส่งมอบงานและเบิกจ่ายแล้ว
หักค่าปรับ 176,102.85 บาท
4,581,830 เบิกล่วงหน้า 15% และเบิกงวด
ที่ 4 แล้วอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการตามงวดงาน
1,167,780 เบิกล่วงหน้า 15% และเบิกงวด
ที่ 1 แล้วอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการตามงวดงาน
15,419,600 ส่งมอบพื้นที่แล้ว 100%
ผู้รับเหมาเข้างานแล้ว กาลัง
ดาเนินการตามงวดงานที่ 1

รายการงบลงทุนส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม
1) รายการงบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ แทนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณีโอนกลับไปตั้ง
ไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายสาหรับงบกลาง ของโรงพยาบาลตราด
รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลาดับ
รายการ
หน่วยงาน วงเงินที่ได้รับ เบิกจ่ายแล้ว เงินคงเหลือ
ความก้าวหน้า
จัดสรรปีงบ 60
1.

ปรับปรุงห้องผ่าตัดโดยการจัดทาห้อง
จัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ จานวน
1 รายการ

รพ.ตราด

1,000,000

ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
(ส่งเบิกจ่ายแล้ว)
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2.

ปรับปรุงสถานที่บริเวณชั้น 4 ของ
อาคารอุบัติเหตุฯ เป็น
ศูนย์ทันตกรรม จานวน 1 รายการ

รพ.ตราด

1,000,000

768,000

232,000

เบิกจ่ายแล้ว

2) รายการงบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับการโอน
เปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลตราด
รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลาดับ

รายการ

หน่วยงาน

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรรปีงบ
60

1.

ปรับปรุงระบบกันรั่วซึมชั้น
ดาดฟ้าอาคารสกลสังฆปริณายก
จานวน 1 รายการ

รพ.ตราด

2,000,000

2.

ทาสีภายนอก อาคารสกลมหา
สังฆปริณายก จานวน 1
รายการ

รพ.ตราด

300,000

3.

ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรม
ชั้นGอาคารสกลมหาสังฆปริณา
ยก จานวน 1 รายการ

รพ.ตราด

4,800,000

เบิกจ่าย
แล้ว

เงินคงเหลือ

ความก้าวหน้า
รายงานกาหนดราคากลางครั้งที่ 2
แล้ว แต่ไม่สามารถดาเนินการต่อ
ได้ เนื่องจากต้องดาเนินการตาม
พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่
ลงนามในสัญญาแล้ว วงเงิน
180,000 บาท อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ สิ้นสุดสัญญาจ้าง 7
ก.ย.60 แจ้งเรียกค่าปรับแล้ว
รายงานกาหนดราคากลางครั้งที่ 2
แล้ว แต่ไม่สามารถดาเนินการต่อ
ได้ เนื่องจากต้องดาเนินการตาม
พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่

3) รายการงบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลาดับ
1.

รายการ
อาคารจอดรถ

หน่วยงาน
รพ.ตราด

วงเงินที่ได้รับ เบิกจ่ายแล้ว เงินคงเหลือ
จัดสรรปีงบ
60
53,868,200 6,832,500

ความก้าวหน้า
ส่งมอบพื้นที่ และผู้รับเหมาเข้า
งานแล้ว เบิกล่วงหน้าแล้ว 15%
วงเงิน 6,832,500 บาท อยู่
ระหว่างดาเนินการตามงวดงาน

4. รายการงบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณของโรงพยาบาลตราด
รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์
ลาดับ

รายการ

หน่วยงาน

1.

เครื่องติดตามการทางานของ
หัวใจและสัญญาณชีพระบบรวม
ศูนย์ไม่น้อยกว่า6 เตียง

รพ.ตราด

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรรปีงบ 60
2,600,000

เบิกจ่ายแล้ว

เงินคงเหลือ

ความก้าวหน้า
ลงนามในสัญญาแล้ว
รอส่งมอบ
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5. รายการงบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์
ลาดับ
รายการ
หน่วยงาน
วงเงินที่ได้รับ เบิกจ่ายแล้ว เงินคงเหลือ วันสิ้นสุด
ความก้าวหน้า
จัดสรรปีงบ 60
สัญญา
1. ก่อสร้างระบบส่งน้าแบบถังสูง
สสจ.ตราด
443,000
อยู่ระหว่าง
ขนาดบรรจุ 10 ลูกบาศก์เมตร
ดาเนินการก่อสร้าง
พร้อมเดินระบบท่อประปา
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลาดับ
1

2

3
4
5
6
7

รายการ

ราคาต่อหน่วย จานวน

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์
จังหวัดตราด 1 คัน
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 350 เควีเอ. 1 หม้อ (ขอคืน)
รวม สสจ.ตราด
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI
Lumens 1 เครื่อง
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI
Lumens 1 เครื่อง
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI
Lumens 1 เครื่อง
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI
Lumens 1 เครื่อง
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI
Lumens 1 เครื่อง
ยูนิตทาฟัน (Dental Master Unit)

1

1,288,000

เมืองตราด

356,000

1

356,000

เมืองตราด

1,644,000
36,000 1

36,000

บ่อไร่

36,000

1

36,000

แหลมงอบ

36,000

1

36,000

เมืองตราด

36,000

1

36,000

คลองใหญ่

36,000

1

36,000

เขาสมิง

1

180,000
428,000

บ่อไร่

428,000
รวม รพ.บ่อไร่

ลาดับ
9

รายการ
ยูนิตทาฟัน (Dental Master Unit)
รวม รพ.สต.บางกระดาน อ.แหลมงอบ

อาเภอ

1,288,000

รวม สสอ.
8
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428,000
ราคาต่อ
หน่วย
428,000

จานวน วงเงินปี 61
1

ชื่อหน่วยงาน

428,000 รพ.สต.บาง
กระดาน
428,000

อ้าเภอ
แหลมงอบ

9
10

เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น 1 เครื่อง

375,000

1

375,000 รพ.เกาะช้าง

เกาะช้าง

11

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์
1 เครื่อง
กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 1 เครื่อง
เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจก 1 ครื่อง

260,000

1

260,000 รพ.เกาะช้าง

เกาะช้าง

1,200,000
520,000

1
1

1,200,000 รพ.เกาะช้าง
520,000 รพ.เกาะช้าง

เกาะช้าง
เกาะช้าง

120,000

1

120,000 รพ.สต.สลักเพชร

เกาะช้าง

130,000
130,000

1
1

130,000 รพ.สต.คลองสน
130,000 รพ.สต.คลองพร้าว

เกาะช้าง
เกาะช้าง

2,000,000

1

2,000,000 รพ.สต.คลองพร้าว

เกาะช้าง

130,000

1

12
13
14
15
16

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล
ขนาดกระดาษบันทึกแบบThermalไม่น้อยกว่าA4 1
เครื่อง
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) 1 เครื่อง
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) 1 เครื่อง

17

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร 1 แห่ง (ขอคืน)

18

เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED 1 เครื่อง

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

รวม อ.เกาะช้าง
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อม
480,000
ภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน 1 เครื่อง
เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพ 1 150,000
เครื่อง
เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา1เครื่อง 520,000

130,000 รพ.สต.เจ็กแบ๊

เกาะช้าง

1

4,865,000
480,000

รพ.เกาะกูด

เกาะกูด

1

150,000

รพ.เกาะกูด

เกาะกูด

1

520,000

รพ.เกาะกูด

เกาะกูด

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 450,000
เคลื่อนย้ายได้ 1 เครื่อง
เจาะบ่อบาดาล 1 แห่ง
230,000

1

450,000

รพ.เกาะกูด

เกาะกูด

1

230,000

รพ.เกาะกูด

เกาะกูด

โรงจอดรถ ขนาด 4 คัน (รวมค่าขนส่ง20%) 1 หลัง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมทางระบายน้าและไหล่
ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า2,041 ตารางเมตร (รวมค่า
ขนส่ง20%) 1 แห่ง
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ชนิดสี 2 หัว 1 เครื่อง
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) 1 เครื่อง
กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 1 เครื่อง
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) 1 เครื่อง

800,000
2,000,000

1
1

800,000
2,000,000

รพ.เกาะกูด
รพ.เกาะกูด

เกาะกูด
เกาะกูด

920,000

1

920,000

รพ.เกาะกูด

เกาะกูด

130,000
1,200,000
130,000

1
1
1

130,000
1,200,000
130,000

รพ.เกาะกูด
รพ.เกาะกูด
รพ.สต.อ่าวพร้าว

เกาะกูด
เกาะกูด
เกาะกูด

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล
ขนาดกระดาษบันทึกแบบThermalไม่น้อยกว่าA4 1
เครื่อง
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED 1 เครื่อง
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าจาก 2 เฟสเป็น 3 เฟส (รวมค่า
ขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้ารวมค่าติดตั้ง) 1 ระบบ

120,000

1

120,000

รพ.สต.เกาะหมาก

เกาะกูด

130,000
320,000

1
1

130,000
320,000

รพ.สต.เกาะหมาก
รพ.สต.เกาะหมาก

เกาะกูด
เกาะกูด

รวม อ.เกาะกูด

7,580,000

10
ลาดับ รายการ
33

42

กล้องส่องตรวจลาไส้ใหญ่แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุม
สัญญาณ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่า
กว่า 2,400 ซีซ.ี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อม
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน
เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์(Duotone) 3
เครื่อง
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 2
เครื่อง
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) 2 เครื่อง
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาด
กระดาษบันทึกแบบThermalไม่น้อยกว่าA4 2 เครื่อง
เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น 3 เครื่อง
เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า 3 เครื่อง
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ 3
เครื่อง
หม้อต้มแผ่นความร้อน 3 หม้อ

43
44

เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า 3 เครื่อง
หม้อแช่พาราฟิน 3 หม้อ

34

35
36
37
38
39
40
41

รวม รพ.ตราด

ราคาต่อ จานวน
หน่วย
2,060,000 1
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ชื่อ
หน่วยงาน
2,060,000 รพ.ตราด

อาเภอ
เมืองตราด

821,000

1

821,000 รพ.ตราด

เมืองตราด

75,000

3

225,000 รพ.ตราด

เมืองตราด

70,000

2

140,000 รพ.ตราด

เมืองตราด

130,000
120,000

2
2

260,000
รพ.ตราด
240,000 รพ.ตราด

เมืองตราด
เมืองตราด

375,000
86,000
375,000

3
3
3

1,125,000 รพ.ตราด
258,000
รพ.ตราด
1,125,000
รพ.ตราด

เมืองตราด
เมืองตราด
เมืองตราด

97,000

3

291,000 รพ.ตราด

เมืองตราด

8,000
54,000

3
3

114,000 รพ.ตราด
162,000 รพ.ตราด

เมืองตราด
เมืองตราด

6,821,000

ประธาน บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แจ้งคืน 2 รายการ ดังนี้
1.
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 350 เควีเอ. 1 หม้อ ของ สสจ.ตราด จานวน 356,000 บาท
เนื่องจากประสานขอใช้หม้อแปลงไฟฟ้าจากโรงพยาบาลเกาะช้างและได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
2. ปรับปรุงต่อเติมอาคาร 1 แห่ง ของ รพ.สต.คลองพร้าว จานวน 2,000,000 บาท เนื่องจากจังหวัด
ตราด ได้มีแผนขยายบริการรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลและได้ส่งแผนคาของบประมาณก่อสร่างอาคารศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมืองในงบภาคของปีงบประมาณ 2562 แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จากัด ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตราด (ห้องทางานของกลุ่มงานนิติการเดิม) เป็นสานักงานชั่วคราวของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมและค่าสาธารณูปโภคเองทั้งหมด
มติที่ประชุม อนุมัติ
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4.2 เนื่องจาก นพ.สสจ.ตราด ได้มีนโยบายให้งานสารบรรณเป็นสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงาน
บริหารฯ จึงจะจัดอบรมการใช้โปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยขออนุมัติ
ใช้งบประมาณจากงบค่าบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว จานวนเงิน 65,256 บาท
มติที่ประชุม อนุมัติ
4.3 จากประกาศสานักนายกรัฐมนตรีฯ ขอให้แรงงานต่างด้าวประเภทประมงมายื่นคาขอมีหนังสือ
คนประจาเรือ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 โดยมีหน่วยงานประมงจังหวัด, ศูนย์ทะเบียนภาคกลาง และ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เปิดให้บริการ ณ ศูนย์ PIPO ตาบลวังกระแจะ ซอยโรงแรมไพลินท่าเรือ ตั้งแต่วันที่
11 – 31 ตุลาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 26 ตุลาคม 2560 หยุด 1 วัน ซึ่งจังหวัดได้จัดทาคาสั่ง
ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกแห่งยกเว้นเกาะกูดมาปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ PIPO ดังกล่าว โดยขออนุมัติใช้งบค่าบริหาร
จัดการเงินแรงงานต่างด้าวของจังหวัด จ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
มติที่ประชุม อนุมัติ
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
ไม่มี
๕.๕ เรื่องแจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
แจ้ง Update ข้อมูลงานสาธารณสุขชายทะเล ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 จะมีการนาเสนอ
ข้อมูลงานสาธารณสุขชายทะเลให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรีฯ เพื่อของบประมาณมาพัฒนางานโดยของบดังนี้
- งบครุภัณฑ์ 3 หาด ในเกาะกูด/เกาะช้าง และสารอง
ไว้ 2 หาด คือ หาดบานชื่นคลองใหญ่
และเขาล้าน
- งบสิ่งก่อสร้าง Premium Service งานทันตกรรม ใน รพ.เกาะสีชัง/รพ.บางละมุง/
รพ.ระยอง และ รพ.ตราด ซึ่งถ้าจังหวัดใดได้รับพิจารณางบประมาณจังหวัดนั้นก็จะได้งบดาเนินการกู้ชีพทางน้าจังหวัด
ละ 3 หาด ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ไม่มี
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๕.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
ไม่มี
๕.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ 6.๔ ตราด
ไม่มี
๕.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยมาลัย สรวมชีพ
5.10.1 แจ้งความก้าวหน้าการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
จากการจัดนาเสนอแผนของทุกกลุ่มงานและทุก CUP เมื่อวันที่ 20 – 21 กันยายน
2560 ณ โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท แอนด์ สปา โดยได้ขอให้ CUP นาแผนที่นาเสนอกลับไปปรับปรุงแก้ไขและส่งกลับให้
สสจ.ตราด ภายในวันที่ 28 กันยายน 2560 เพื่อดูความครอบคลุมครบถ้วนอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้ได้มี CUP แหลมงอบ
ส่งมาแล้ว 1 แห่ง จึงขอความร่วมมือให้ทุก CUP เร่งรัดส่งแผนให้ สสจ.ตราดด้วย เพื่อจะได้ส่งเสนอขออนุมัติแผน
ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
5.10.2 ผลการตรวจเยี่ยมงานสาธารณสุขชายแดนไทย
– กัมพูชา และ รพ.เกาะกง
ของการทรวงการต่างประเทศและสภากาชาดไทย ในวันที่ 27 – 28 กันยายน 2560 สรุปได้ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะการดาเนินงานสาธารณสุขชายแดน ดังนี้
1.1 การพัฒนาสาธารณสุขเกาะกง อยู่ในแผนความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนไทย
–
กัมพูชา (ตราด –เกาะกง ) ปี 2560- 2562 (เฉพาะพื้นที่เกาะกง เท่านั้น)
1.2 การดาเนินงาน ต้องสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ไทย-กัมพูชา และควรเชื่อมโยงการ
ดาเนินงานกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง 2 เงื่อนไข)
1.3 การพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่อื่น เช่น พระตะบองและโพธิสัตนั้น ทางกระทรวง
การต่างประเทศมีการจัดหลักสูตรการพัฒนา สาขาเฉพาะต่างๆ สามารถสมัครเรียนได้ 2- 4 สัปดาห์ /หรือรวมกลุ่มกัน
8- 10 คน จัดทาคาของบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ (Tica) เพื่อพัฒนาตามหลักสูตรที่ต้องการได้
1.4 ควรรับฟังความคิดเห็น และความต้องการจากกัมพูชา เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
และมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
1.5 หาข้อมูลว่า แบบอาคารที่สร้างตรงตามหลักเกณฑ์และกฎหมายของกัมพูชา หรือไม่
1.6 ควรประสานความร่วมมือกับกาชาดจังหวัดตราด และกิ่งกาชาดคลองใหญ่ เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงาน
1.7 ควรกาหนด ตัวชี้วัดการดาเนินงานให้ชัดเจน และวางระบบการกากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. สรุปประเด็นการตรวจเยี่ยม รพ.เกาะกง
2.1 อาคารสภากาชาดไทย ที่ตั้งอยู่ในบริเวณ รพ.เกาะกง ชารุด อาคารทรุดตัวลง กัมพูชามี
ความต้องการให้ก่อสร้างใหม่ เนื่องจากเห็นว่าการก่อสร้างใหม่จะคุ้มค่ามากกว่าการปรับปรุง ซึ่ง คณะผู้ตรวจเยี่ยมใน
ครั้งนี้เห็นพร้องต้องกันว่าควรสร้างใหม่อาคารที่ก่อสร้างใหม่ ประกอบด้วย ตึกอุบัติเหตุ ER / ICU และอาคารสาหรับ
นึ่งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน รพ.เพื่อให้ได้มาตรฐานเหมือน รพ.ในประเทศไทย และ ขอรับการสนับสนุนการพัฒนา
ระบบบริการ จัดหาอุปกรณ์ และพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับ การบริการของอาคารใหม่นี้ด้วย ซึ่งความต้องการ
ดังกล่าว ได้นาเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง ในวันที่ตรวจเยี่ยม
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2.2 การดาเนินงาน ในขั้นตอนต่อไป คือ สสจ.ตราด /รพ.ตราด /รพ.คลองใหญ่ และ
ผู้เกี่ยวข้อง ควรลงพื้นที่เพื่อออกแบบอาคาร และจัดทารายละเอียด ประกอบการดาเนินงาน สรุปเสนอต่อกระทรวง
การต่างประเทศ เพื่อจัดทา MOU และ ดาเนินงาน ในขั้นตอน ต่อไป
คณะผู้ตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย

๑. นายเตช บุนนาค
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหาร
๒. นายสวนิต คงสิริ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
๓. พลโท นพ.อานาจ บาลี ผู้อานวยการสานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
๔. นายศุภกร กลั่นบุตร
นายช่างโยธาสานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
๕. นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
๖. นางสาวพิณศรี ดุรงคธรรม นักวิเทศสหการชานาญการพิเศษ
๗. นายซัดดัม สะแต
เจ้าหน้าที่โครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โดยนายสุพจน์ รัตนเพียร
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ตราด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองโรคป้องกันด้วย
วัคซีน กรมควบคุมโรค ที่จะใช้ในการรณณรงค์ฉีดวัคซีน ในกลุ่มคนอายุ 20 ปี และ 50 ปี ซึ่งทางกลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ ได้นางบประมาณดังกล่าวไปจัดซื้อเวชภัณฑ์ ( Syringe เข็มฉีดยาและกระติกเก็บวัคซีน) เพื่อสนับสนุนให้กับ
หน่วยบริการ ในส่วนรายละเอียดของการจัดสรรเวชภัณฑ์ จะประสานให้ทราบทางหนังสือต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข โดย ทพญ.ณภัสภรณ์ วิรุศม์ธนัชพร
ตามที่ สปสช เขต 6 ระยอง ร่วมกับ Service Plan ระดับเขต สาขาสุขภาพช่องปาก ได้จัดสรร
งบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อแก้ไขปัญหาโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยด้วยฟลูออไรด์ ปีงบประมาณ
2560 (งบประมาณใช้ได้ถึง มีนาคม 2561) ให้กับจังหวัดต่างๆ ในเขต มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และเด็กในระดับอนุบาล ซึง่ จะมีการคัดกรองและให้บริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยการใช้ฟลูออไรด์ จังหวัดตราด
ได้รับ เงินจัดสรร จานวน 90,000 บาท โดยทางเครือข่ายทันตสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้มีการหารือ ร่วมกับ อาเภอ
ต่างๆ และได้มีอาเภอที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 5 อาเภอ กลุ่มงานทันต ฯ สสจ ตราด ได้จัดสรรเงิน ดังนี้
1)
อาเภอเมือง จานวนเด็ก 600 คน จัดสรรเงินให้ จานวน 36,000 บาท
2)
อาเภอเขาสมิง จานวนเด็ก 300 คน จัดสรรเงินให้ จานวน 18,000 บาท
3)
อาเภอบ่อไร่ จานวนเด็ก 300 คน จัดสรรเงินให้ จานวน 18,000 บาท
4)
อาเภอแหลมงอบ จานวนเด็ก 200 คน จัดสรรเงินให้ จานวน 12,000 บาท
5)
อาเภอเมือง จานวนเด็ก 100 คน จัดสรรเงินให้ จานวน 6,000 บาท
ก
ลุ่มงานทันตฯ สสจ ตราด จึงขอความร่วมมืออาเภอที่ได้รับจัดสรรเงินดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ โดย นายอาวิภัช ภาอุทัยศิริ
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๕.๑3.1 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 ของผู้บริหาร ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
กรุงเทพมหานคร
๕.๑3.2 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง ขอเลื่อนการจัดประชุมชี้แจงการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 จากวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเคพี
แกรนด์ จ.จันทบุรี เป็นวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2560 โดยผู้บริหารคือ ผอ.รพ./สสอ.ทุกแห่งและตัวแทน ผอ.รพ.สต.
จังหวัดละ 20 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ไม่มี
๕.๑5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพโดย นายสมนึก เกษโกวิท
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมออกกาลังกายโดยการปั่นจักรยาน
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม คปสจ. ในครั้งนี้ โดยพบกัน ณ หน้าสานักงานชลประทานจังหวัดตราด เวลา 16.30 น.
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ไม่มี
๕.๑7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไปโดย นายชยพล คุปติชญานนท์
๕.๑7.1 โรงพยาบาลเกาะกูด ขอให้ สสจ.ตราด ทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 ( ฉบับที่ 11 ) พ.ศ.2559 ตามข้อ 11. 4.1 (5)
นายพนัส นิตรมร หัวหน้ากลุ่มงานนิติกร ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากทางกระทรวงสาธารณสุขยังมิได้ทบทวนและ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจ่าย ฉะนั้นให้จ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดเท่านั้น ไม่สามารถจ่าย
นอกเหนือหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ หากหน่วยงานใดจ่ายเงินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้อนุมัติจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
และอาจจะถูกเรียกคืนเงินในภายหลังได้
๕.๑7.2 ตามที่มีมีข้อสอบถามจากหน่วยงานในพื้นที่ เรื่อง การมอบอานาจในการอนุมัติจ่ายเงิน
บารุง มาเป็นจานวนมาก จึงขอแจ้งให้ทราบว่าตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2999/2559 เรื่อง
มอบอานาจในการอนุมัติจ่ายเงินบารุง ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 สาธารณสุขอาเภอสามารถอนุมัติจ่ายเงินบารุงได้
แต่ไม่สามารถอนุมัติจ่ายเงินจัดซื้อวัสดุ พัสดุได้
นายนุกูล กองทรัพย์ สสอ.บ่อไร่ ขอให้กลุ่มงานบริหารฯ ช่วยส่งแบบฟอร์มในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบันส่งให้
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่งด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
ไม่มี
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๕.๑9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ไม่มี
5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
ไม่มี

1)

๕.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ไม่มี
๕.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ โดย นางชวินี วรรณรัตน์
แจ้งการเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
1.1) จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ บุคลากร โครงการบัญชาเหตุการณ์ ช่องทางการ

สื่อสาร
1.2) จัดทาแผนเตรียมความพร้อมหน่วยปฐมพยาบาล ทีม EMS Mini-mert MCATT SRRT
1.3) เตรียมการเปิดศูนย์ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เพื่อทดสอบระบบกับ กระทรวง
สาธารณสุข
1.4) เปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 และวันที่ 25 - 27
ตุลาคม 2560
2) การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2.1) จัดทาแผนด้านการให้บริการทางการแพทย์ เฝ้าระวังควบคุมโรค สุขภาพจิต อนามัย
สิ่งแวดล้อม แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน
2.2) รายงานกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2560 ทุกวัน เวลา 15.00 น.
3)
โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์
3.1) ให้ นพ.สสจ. เป็นหัวหน้าทีม ผชช.ว. และ ผอ.รพท.เป็นรองหัวหน้าทีม โดยแจ้งชื่อไปยัง
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3.2) อบรมการปฐมพยาบาลและการทา CPR ในกลุ่มจิตอาสาด้านการแพทย์
3.3) จัดระบบงานจิตอาสาและซักซ้อมทาความเข้าใจ
3.4) จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ
4) การเฝ้าระวังสถานการณ์
4.1 ทีม SAT เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ ช่วงก่อนและระหว่างงานพระราชพิธีฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ
พญ.โมไนยา พฤทธิภาพ ย์ แจ้งมีรถ Refer ของ รพ.คลองใหญ่ เกิดอุบัติเหตุชนกับจักรยานยนต์หน้า รพ.ตราด ได้รับ
การดูแล/ช่วยเหลืออย่างดี จากทีมงานของ รพ.ตราด
ประธาน ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดทาประกันภัยชั้น 1 ให้กับรถ Refer เวลาเกิดอุบัติจะได้มีเงินมาช่วยค่าใช้จ่าย
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
นางมาลัย สรวมชีพ แจ้งจะมีหนังสือจากเขตถึง ผอ.รพ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลงานวิจัย
ในพนักงานขับรถยนต์ พร้อมส่งคืนกลับให้ สสจ.ตราด ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑6.00 น.
ลงชื่อ นางชมชื่น นาควิเวก

ลงชื่อ นางมาลัย สรวมชีพ

(นางชมชื่น นาควิเวก)

(นางมาลัย สรวมชีพ)

นักวิชาการสาธารสุขชานาญการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ

