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รายงานการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 1/๒๕61
วันที่ 31 ตุลาคม ๒๕60 เวลา ๑๓.3๐ - ๑๖.0๐ น.
ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้้า ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ผู้เข้าประชุม
1. นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง
2. นายเจริญ สินธุวงษ์
3. พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์
4. นายสุรชัย เจียมกูล
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

นายนุกูล สุขเกื้อ
นางมาลัย สรวมชีพ
นายชยพล คุปติชญานนท์
นายสมนึก เกษโกวิท
นายอาวิภัช ภาอุทัยศิริ
นางศิรินทิพย์ ทองย้อย
นายวัชชิระ เดือนฉาย
นางสาวลาวัลย์ วิเศษฤทธิ์
นายพนัส นิตรมร
น.ส.วันเพ็ญ ขยันกิจ
นายไพริน ศิริพันธ์
นายธานี เข้งนุเคราะห์
นายวินัย จันทร์แสง
นางชวินี วรรณรัตน์
น.ส.สมรักษ์ วิจิตรสมบัติ
นพ.วิทยา สุริโย
นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์
พญ.อรทิรา เรือนมา
นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์
นางสุรีย์ ราไพ
นายชานาญ ชาปฎิ
นายธเนศ ภัทรวรินกุล
นายนุกูล กองทรัพย์
นายปรีชา พัฒนาพิณ
นายนรศักดิ์ เงางาม
นายบุรินทร์ ไตรรัตน์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลตราด
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
แทนหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาสมิง
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลแหลมงอบ
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ่อไร่
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูด
สาธารณสุขอาเภอเมืองตราด
สาธารณสุขอาเภอเขาสมิง
สาธารณสุขอาเภอบ่อไร่
สาธารณสุขอาเภอแหลมงอบ
สาธารณสุขอาเภอคลองใหญ่
สาธารณสุขอาเภอเกาะช้าง

สสจ.ตราด
รพ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
รพ.คลองใหญ่
รพ.เขาสมิง
รพ.แหลมงอบ
รพ.บ่อไร่
รพ.เกาะช้าง
รพ.เกาะกูด
สสอ.เมืองตราด
สสอ.เขาสมิง
สสอ.บ่อไร่
สสอ.แหลมงอบ
สสอ.คลองใหญ่
สสอ.เกาะช้าง
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31.
32.
33.
34.
35.
36.

นายชูเกียรติ แซ่เอี้ย
นายเสมา รัชยาว
นายวัชรากร วิชัยศึก
นายวิจิตร อาชีวะ
นางบุญศรี พันธ์พิริยะ
นางชมชื่น นาควิเวก

สาธารณสุขอาเภอเกาะกูด
แทนหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที6่ .4
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
นายกสมาคม อสม.จังหวัดตราด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

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

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นางกัญจน์ณัฏฐา ทรัพย์กาธร พยาบาลชานาญการ

ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายจาลอง อยู่สอน
2. นางสาวลาวัณย์ ถนอมสัตย์
3. นายมานิต คงสติ
4. นายวสันต์ นววงศ์สกุล
5. นายสิทธิชัย เจริญรัมย์
6. นายกนิษฐ์ สุขะ
7. นางทัศนา แสงมาลา
8. นายสุธารักษ์ งาเจือ
9. นายกิตติพงศ์ โตสติ
10. นายเลอศักดิ์ ตินสุวรรณ
11. น.ส.สรินท์ ประคองจิตต์

สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสอ.คลองใหญ่
สสอ.เมืองตราด
สสอ.บ่อไร่
รพ.สต.บ้านคลองพร้าว
รพ.เขาสมิง

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประธานในที่ประชุม นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
เริ่มประชุม เวลา ๑3.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
1) แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่ 11 ราย/ย้ายไป 1 ราย ดังนี้
ย้ายมา 1. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
2. นายดนัย เจียมวิเศษสุข ตาแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
3. นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ตาแหน่ง ปลัดจังหวัดตราด
4. นาวาเอกอภิชาต ทรัพย์ประเสริฐ ตาแหน่ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด
5. นายมงคล จอมพันธ์ ตาแหน่ง เกษตรจังหวัดตราด
6. นายปิติฉัตร ธนนวนนท์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการเลือกตั้งประจาจังหวัดตราด
7. นายไมตรี สรรพสิน ตาแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด
8. นายอเนก ทองลอย ตาแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดตราด
9. นายบุญญรักษ์ บุญญธิการ ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานที่กักขังกลางจังหวัดตราด
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10. นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ตาแหน่ง นายอาเภอเมืองตราด
11. นายทศพล สินยบุตร ตาแหน่ง นายอาเภอเกาะช้าง
ย้ายไป นายธีรพงศ์ ตุนาค ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลตราด ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2)
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยทางจังหวัด
จะจัดประชุมชี้แจงให้แก่ผู้รับผิดชอบงานของแต่ละหน่วยงานทราบก่อน
ประธาน แจ้งว่าในส่วนของ สสจ.ตราด มอบให้ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ/การเงิน/พยศ. เข้าร่วมประชุม ดังกล่าว
3) ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ของจังหวัดตราด ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดแจ้งว่าจิตอาสาทางด้าน
การแพทย์ดาเนินงานได้ดี และในการเป็นจิตอาสาครั้งนี้จะได้เป็นจิตอาสาตลอดชีพ
4) วัฒนธรรมจังหวัดตราด จะดาเนินการเปิดศูนย์การเรียนรู้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ณ TK Park โดยจะมีการจัดกิจกรรมทุกวันตลอด 1 เดือน
5) สมเด็จพระวันรัต จะมามอบทุนของสมเด็จพระวันรัตให้กับพระในจังหวัดตราด ในวันที่ 8
พฤศจิกายน 2560 ซึ่งปัจจุบันมีทุน 14 ทุนแล้ว
ประธาน ขอความร่วมมือจากที่ประชุม คปสจ.ในการร่วมบริจาคทุนสมทบ จานวน 1 ทุนๆ ละ 5,000 บาท
6) แจ้งงานกาชาดจังหวัดตราด จะจัดในวันที่ 28 ธันวาคม 2560
– วันที่ 1 มกราคม 2561
โดยจะมีสลากกาชาดและการออกร้านของกาชาด ในปีที่ผ่านมาในการจาหน่ายสลากกาชาดจะมอบเงินให้ผู้จาหน่าย
จานวน 5 % แต่ปี 2561 จะมอบเงินให้แก่ผู้จาหน่าย 10 % (โดยไม่ขอรับของคืน)
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตสุขภาพที่ 6/สปสช.เขต 6 ระยอง และ
การประชุม อื่นๆ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/๒๕60
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ .ตราด ได้จัดทารายงานการประชุม
คปสจ.ตราด ครั้งที่ 12/2๕60 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ไว้ใน Website: www.trathealth.com ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตราด
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 12/2560
3.1 แจ้งความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบ ลงทุน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ
256๑ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
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งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ล้าดับ

รายการ

1

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 90
กิโลวัตต์ จังหวัดตราด 1 คัน
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า
350 เควีเอ. 1 หม้อ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI
Lumens 1 เครื่อง

2
3

ราคา
จ้านวน
ต่อหน่วย
1,288,000
1

วงเงินปีอ้า61
เภอ

ชื่อหน่วยงาน

1,288,000

สสจ.ตราด

ความคืบหน้าการ
ด้าเนินงาน
เมืองตราด อยู่ระหว่างรายงานผลการ
กาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
และราคากลางค่าครุภัณฑ์

356,000

1

356,000

สสจ.ตราด

เมืองตราด

แจ้งยกเลิกรายการแล้ว

36,000

1

36,000

สสอ.บ่อไร่

บ่อไร่

อยู่ระหว่างรายงานผลการ
กาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
และราคากลางค่าครุภัณฑ์

4

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI
Lumens 1 เครื่อง

36,000

1

36,000 สสอ.แหลมงอบ

แหลมงอบ อยู่ระหว่างรายงานผลการ
กาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
และราคากลางค่าครุภัณฑ์

5

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI
Lumens 1 เครื่อง

36,000

1

36,000

เมืองตราด อยู่ระหว่างรายงานผลการ
กาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
และราคากลางค่าครุภัณฑ์

6

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI
Lumens 1 เครื่อง
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI
Lumens 1 เครื่อง
ยูนิตทาฟัน (Dental Master
Unit)

36,000

1

36,000 สสอ.คลองใหญ่

36,000

1

36,000

สสอ.เขาสมิง

428,000

1

428,000

รพ.บ่อไร่

7
8

สสอ.เมือง

9

ยูนิตทาฟัน (Dental Master
Unit)

428,000

1

428,000

รพ.สต.
บางกระดาน

10

เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น 1
เครื่อง

375,000

1

375,000

รพ.เกาะช้าง

11

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย
ไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ 1
เครื่อง

260,000

1

260,000

รพ.เกาะช้าง

คลองใหญ่ อยู่ระหว่างรายงานผลการ
กาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
และราคากลางค่าครุภัณฑ์
เขาสมิง อยู่ระหว่างรายงานผลการ
กาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
และราคากลางค่าครุภัณฑ์
บ่อไร่ อยู่ระหว่างคณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
คุณลักษณะเฉพาะ
แหลมงอบ อยู่ระหว่างคณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
คุณลักษณะเฉพาะ
เกาะช้าง รายงานผลการเสนอราคา
ค่าครุภัณฑ์แล้วรอ
กรมบัญชีกลางแก้ไขระบบ
พิจาณาให้ ผู้เสนอราคาเพียง
รายเดียว เป็นผู้ชนะการเสนอ
ราคา
เกาะช้าง รายงานผลการเสนอราคา
ค่าครุภัณฑ์แล้วรอ
กรมบัญชีกลางแก้ไขระบบ
พิจาณาให้ ผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว เป็นผู้ชนะ

5
ล้าดับ รายการ

ราคา
จ้านวน วงเงินปี 61
ต่อหน่วย
1,200,000
1
1,200,000

ชื่อหน่วยงาน

อ้าเภอ

รพ.เกาะช้าง

เกาะช้าง

12

กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา
ดิจิตอล 1 เครื่อง

13

เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่
สัมผัสกระจก 1 เครื่อง

520,000

1

520,000

รพ.เกาะช้าง

เกาะช้าง

14

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
พร้อมระบบประมวลผลขนาด
กระดาษบันทึกแบบThermalไม่
น้อยกว่าA4 1 เครื่อง
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด
อัตโนมัติ(AED) 1 เครื่อง

120,000

1

120,000

รพ.สต.
สลักเพชร

เกาะช้าง

130,000

1

130,000

รพ.สต.คลองสน

เกาะช้าง

1

130,000

รพ.สต.
คลองพร้าว

เกาะช้าง

15

16

เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด
อัตโนมัติ(AED) 1 เครื่อง

130,000

17

เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด
อัตโนมัติ(AED 1 เครื่อง

130,000

1

130,000

รพ.สต.เจ็กแบ๊

เกาะช้าง

18

เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด
ไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัด
คาร์บอนไดออกไซด์และ
ออกซิเจน 1 เครื่อง

480,000

1

480,000

รพ.เกาะกูด

เกาะกูด

19

เครื่องติดตามการทางานของ
หัวใจและสัญญาณชีพ 1 เครื่อง

รพ.เกาะกูด

เกาะกูด

1
150,000

150,000

ความคืบหน้าการ
ด้าเนินงาน
อยู่ระหว่างเสนอรายงานผล
การพิจาณาการเสนอราคา
ค่าครุภัณฑ์
อยู่ระหว่างรายงาผลการ
พิจาณาการเสนอราคา
ค่าครุภัณฑ์
ประกาศหาตัวผู้ขายแล้ว/
ไม่มีผู้ค้ายื่นเสนอราคา/
อยู่ระหว่างขอยกเลิก/
ขอดาเนินการใหม่
รายงานผลการเสนอราคาค่า
ครุภัณฑ์แล้วรอกรมบัญชีกลาง
แก้ไขระบบ พิจาณาให้ ผู้เสนอ
ราคาเพียงรายเดียว เป็นผู้ชนะ
การเสนอราคา
รายงานผลการเสนอราคาค่า
ครุภัณฑ์แล้วรอ
กรมบัญชีกลางแก้ไขระบบ
พิจาณาให้ ผู้เสนอราคาเพียง
รายเดียว เป็นผู้ชนะการเสนอ
ราคา
รายงานผลการเสนอราคาค่า
ครุภัณฑ์แล้วรอ
กรมบัญชีกลางแก้ไขระบบ
พิจาณาให้ ผู้เสนอราคาเพียง
รายเดียว เป็นผู้ชนะการเสนอ
ราคา
รายงานผลการเสนอราคาค่า
ครุภัณฑ์แล้วรอ
กรมบัญชีกลางแก้ไขระบบ
พิจาณาให้ ผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว เป็นผู้ชนะ
การเสนอราคา
รายงานผลการเสนอราคาค่า
ครุภัณฑ์แล้วรอ
กรมบัญชีกลางแก้ไขระบบ
พิจาณาให้ ผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว เป็นผู้ชนะ
การเสนอราคา

6
ล้าดับ รายการ

ราคา
จ้านวน
ต่อหน่วย
520,000
1

วงเงินปี 61

ชื่อหน่วยงาน

อ้าเภอ

520,000

รพ.เกาะกูด

เกาะกูด

20

เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่
สัมผัสกระจกตา 1 เครื่อง

21

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุม
ด้วยปริมาตรและความดัน
เคลื่อนย้ายได้ 1 เครื่อง

450,000

1

450,000

รพ.เกาะกูด

เกาะกูด

22

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วย
คลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัว
1 เครื่อง

920,000

1

920,000

รพ.เกาะกูด

เกาะกูด

23

เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด
อัตโนมัติ(AED) 1 เครื่อง

130,000

1

130,000

รพ.เกาะกูด

เกาะกูด

24

กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา
ดิจิตอล 1 เครื่อง

1,200,000

1

1,200,000

รพ.เกาะกูด

เกาะกูด

25

เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด
อัตโนมัติ(AED) 1 เครื่อง

1

130,000

รพ.สต.
อ่าวพร้าว

เกาะกูด

1

120,000

รพ.สต.
เกาะหมาก

เกาะกูด

1

130,000

รพ.สต.
เกาะหมาก

เกาะกูด

26

27

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
พร้อมระบบประมวลผลขนาด
กระดาษบันทึกแบบThermalไม่
น้อยกว่าA4 1 เครื่อง
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด
อัตโนมัติ(AED1 เครื่อง

130,000

120,000
130,000

ความคืบหน้าการ
ด้าเนินงาน
อยู่ระหว่างเสนอรายงาผล
การพิจาณาการเสนอราคา
ค่าครุภัณฑ์
รายงานผลการเสนอราคาค่า
ครุภัณฑ์แล้ว รอ
กรมบัญชีกลางแก้ไขระบบ
พิจาณาให้ ผู้เสนอราคาเพียง
รายเดียว เป็นผู้ชนะการเสนอ
ราคา
รายงานผลการเสนอราคาค่า
ครุภัณฑ์แล้วรอ
กรมบัญชีกลางแก้ไขระบบ
พิจาณาให้ ผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว เป็นผู้ชนะ
การเสนอราคา
รายงานผลการเสนอราคาค่า
ครุภัณฑ์แล้วรอ
กรมบัญชีกลางแก้ไขระบบ
พิจาณาให้ ผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว เป็นผู้ชนะ
การเสนอราคา
อยู่ระหว่างเสนอรายงาผล
การพิจาณาการเสนอราคา
ค่าครุภัณฑ์
รายงานผลการเสนอราคาค่า
ครุภัณฑ์แล้วรอ
กรมบัญชีกลางแก้ไขระบบ
พิจาณาให้ ผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว เป็นผู้ชนะ
การเสนอราคา
ประกาศหาตัวผู้ขายแล้ว/
ไม่มีผู้ค้ายื่นเสนอราคา/
อยู่ระหว่างขอยกเลิก/
ขอดาเนินการใหม่
รายงานผลการเสนอราคาค่า
ครุภัณฑ์แล้วรอ
กรมบัญชีกลางแก้ไขระบบ
พิจาณาให้ ผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว เป็นผู้ชนะ
การเสนอราคา

7
ล้าดับ รายการ
28
29

30
31
32
33

34
35
36
37
38
39

กล้องส่องตรวจลาไส้ใหญ่แบบ
คมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซ.ี หรือกาลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก 1 คัน
เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกใน
ครรภ์(Doptone) 3 เครื่อง
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอด
แขนชนิดอัตโนมัติ 2 เครื่อง
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด
อัตโนมัติ(AED) 2 เครื่อง
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
พร้อมระบบประมวลผลขนาด
กระดาษบันทึกแบบThermalไม่
น้อยกว่าA4 2 เครื่อง
เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น 3
เครื่อง
เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วย
ไฟฟ้า 3 เครื่อง
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ
พร้อมเตียงปรับระดับได้ 3
เครื่อง
หม้อต้มแผ่นความร้อน 3 หม้อ
เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า 3
เครื่อง
หม้อแช่พาราฟิน 3 หม้อ

ราคา
จ้านวน วงเงินปี 61
ต่อหน่วย
2,060,000
1
2,060,000

ชื่อหน่วยงาน
รพ.ตราด

821,000

1

821,000

รพ.ตราด

75,000

3

225,000

รพ.ตราด

70,000

2

140,000

รพ.ตราด

130,000

2

260,000

รพ.ตราด

120,000

2

240,000

รพ.ตราด

375,000

3

1,125,000

รพ.ตราด

86,000

3

258,000

รพ.ตราด

375,000

3

1,125,000

รพ.ตราด

97,000

3

291,000

รพ.ตราด

38,000

3

114,000

รพ.ตราด

54,000

3

162,000

รพ.ตราด

อ้าเภอ

ความคืบหน้าการ
ด้าเนินงาน
เมืองตราด เผยแพร่ประกาศ
และเอกสารประกวดราคา
เมืองตราด เผยแพร่ประกาศ
และเอกสารประกวดราคา

เมืองตราด รายงานผลการพิจารณา/ขอ
อนุมัติสั่งซื้อ
เมืองตราด รายงานผลการพิจารณา/ขอ
อนุมัติสั่งซื้อ
เมืองตราด
รอเรียกผู้เสนอราคาทา
สัญญา
เมืองตราด รายงานผลการพิจารณา/ขอ
อนุมัติสั่งซื้อ
เมืองตราด เผยแพร่ประกาศ
และเอกสารประกวดราคา
เมืองตราด รายงานผลการพิจารณา/ขอ
อนุมัติสั่งซื้อ
เมืองตราด เผยแพร่ประกาศ
และเอกสารประกวดราคา
เมืองตราด รายงานผลการพิจารณา/ขอ
อนุมัติสั่งซื้อ
เมืองตราด
รอเรียกผู้เสนอราคาทา
สัญญา
เมืองตราด จัดทารายงานขอซื้อ/
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(อยู่ระหว่างหาผู้ขาย)

8
งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลาดับ รายการ

ราคาต่อหน่วย จานวน

วงเงินปี 61 ชื่อหน่วยงาน

อาเภอ

ความคืบหน้าการดาเนินงาน

1

เจาะบ่อบาดาล 1 แห่ง

230,000

1

230,000

รพ.เกาะกูด

เกาะกูด

2

โรงจอดรถขนาด 4 คัน (รวม
ค่าขนส่ง20%) 1 หลัง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
รวมทางระบายน้าและไหล่ทาง
พื้นที่ไม่น้อยกว่า2,041
ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง
20%) 1 แห่ง
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าจาก 2
เฟสเป็น 3 เฟส (รวมค่าขนส่ง
หม้อแปลงไฟฟ้ารวมค่าติดตั้ง)
1 ระบบ
ปรับปรุงต่อเติมอาคารรพ.สต.
บ้านคลองพร้าว 1 แห่ง

800,000

1

800,000

รพ.เกาะกูด

เกาะกูด

2,000,000

1

2,000,000

รพ.เกาะกูด

เกาะกูด

320,000

1

320,000

รพ.สต.
เกาะหมาก

เกาะกูด

อยู่ระหว่าง คกก.ราคากลาง
กาหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

2,000,000

1

2,000,000

รพ.สต.
บ้านคลอง
พร้าว

เกาะช้าง

แจ้งยกเลิกรายการแล้ว

3

4

5

อยู่ระหว่างรายงานผลราคา
กลางก่อสร้าง
อยู่ระหว่างรายงานผลราคา
กลางก่อสร้าง
อยู่ระหว่างรายงานผลราคา
กลางก่อสร้าง

3.2 แจ้งรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสื่อม) 10 % ระดับเขต ปีงบประมาณ 2561 ขอให้
หน่วยบริการที่ได้รับงบประมาณเตรียมความพร้อมในดาเนินการด้วย
ล้าดับ

รหัสหน่วย
บริการ(แม่
ข่าย)

1

10847

รพ.บ่อไร่

2

10847

รพ.บ่อไร่

3

13816

รพ.เกาะช้าง

4

10847

รพ.คลองใหญ่

5

10845

รพ.คลองใหญ่

ชื่อหน่วยบริการ
(แม่ข่าย)

รายการ

จ้านวน
(หน่วย)

กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา
ดิจิตอล
เครื่องวัดความดันลูกตาแบบ
ไม่สัมผัสกระจกตา
เครื่องตรวจอวัยวะภายใน
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ชนิดสี 2 หัวตรวจ
เครื่องช่วยหายใจชนิด
ควบคุมด้วยปริมาตรและ
ความดันเคลื่อนย้ายได้

1

เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ
ชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัด
ออกซิเจนในเลือด
รวมทั้งสิ้น

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1,200,000 1,200,000

แหล่ง
งบประมาณ
จัดสรร UC
(บาท)
1,200,000

1

520,000

520,000

520,000

1

930,000

930,000

930,000

1

450,000

1

330,000

450,000

330,000

3,430,000

450,000

330,000
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นายวสันต์ นววงศ์ แจ้งเพิ่มเติมว่างบประมาณฯ ในส่วนของ 10 % กับ 20 % สปสช.เขต 6 ระยอง จะโอนให้ภายใน
สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน 2560 และงบประมาณฯ ในส่วนของ 70
% จะโอนให้ภายในสัปดาห์ที่ 2
ของเดือนพฤศจิกายน 2560
ประธาน แจ้งเพิ่มเติมว่า งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสื่อม)
10 % รายการที่ 1 – 3
เป็นรายการที่ให้ รพ.บ่อไร่ จัดซื้อให้ รพ.คลองใหญ่ และในการจัดซื้อขอให้เตรียมการให้พร้อม โดยขอให้ใช้ Spec เดิม
ที่ รพ.เกาะกูดเคยจัดซื้อที่มีอยู่แล้ว/และกรรมการตรวจรับขอให้ใช้ชุดเดิมที่มีอยู่เพื่อจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน
ธันวาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา
ไม่มี
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
แจ้ง สรพ. จะมา Reaccredit ให้กับ รพ.ตราด ครั้งที่ 5 ในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๕ เรื่องแจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
แจ้งเรื่องการเตรียมความพร้อมรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 6 ในวันที่ 16 - 17
พฤศจิกายน 2560 โดย สสจ.ตราด ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องของ รพ.กรุงเทพตราด/คปสอ.เกาะกูดและเกาะหมาก ประชุม
หารือเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น.
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ไม่มี
๕.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
ไม่มี
๕.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ 6.๔ ตราด
ไม่มี
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๕.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยมาลัย สรวมชีพ
5.9.1 แจ้งกาหนดการตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดตราด ของผู้ตรวจราชการฯ
วันที่ ๑๖ – ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดังนี้
วันที่ 1๖ พฤศจิกายน 25๖๐
เวลา 08.๐0-1๓.-30 น. - ผู้ตรวจราชการฯ และคณะเดินทางจากกระทรวงสาธารณสุข
ถึงตราดโดยรถยนต์ของทางราชการ
เวลา 13.-30-15.00 น. - ตรวจเยี่ยม รพ.แหลมงอบ
เวลา 1 5.-00-1๗.30 น.
- เดินทางไป ตรวจเยี่ยม รพ.สต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด
- พักค้าง ณ โรงแรม มะกะธานีรีสอร์ท เกาะหมาก
วันที่ 1๗ พฤศจิกายน 25๖๐
เวลา 08.00-16.00 น. - ผู้ตรวจราชการฯและคณะ ตรวจเยี่ยม รพ.ตราด
- รับฟังบรรยายสรุปผลงานในภาพรวมของ สสจ.ตราด
ณ
ห้องประชุมราชพฤกษ์ชั้น ๕ โรงพยาบาลตราด
- ผู้ตรวจราชการฯและคณะตรวจเยี่ยม รพ.เขาสมิง
- เดินทางกลับ
ขอให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยีย่ มด้วย
5.9.2 แจ้งความก้าวหน้า เรื่องแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๑ ของสสจ.ตราดและหน่วยงาน
ในสังกัด
๑) แผนฯ ของ คปสอ. ส่งไฟล์มาครบทุกแห่ง ส่งให้ทุกกลุ่มงานตรวจสอบรายละเอียดแล้ว
ขอให้ ทุก คปสอ.ส่งเอกสารแผนงาน/โครงการ เพื่อขออนุมัติดาเนินการ
๒) แผนฯ ของสสจ.ตราด ได้แยกเป็น ๔ ประเด็นตามยุทธศาสตร์ฯ
และจัดทาแผนงาน/
โครงการแยกเป็น ๔ ประเด็น โดยมีเจ้าภาพหลัก ๔ กลุ่มงานและมีเจ้าภาพร่วมตามรายละเอียดในประเด็นยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการทั้ง ๔ ประเด็นอยู่ระหว่างการรอเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและปรับกิจกรรมตามวงเงิน
ให้เหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เจ้าภาพหลัก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- โครงการรวมพลังภาคีทุกภาคส่วนสู่การพัฒนาเมืองต้นแบบแห่งสุขภาวะ เพื่อ
ประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เจ้าภาพหลัก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการฯ
- โครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ของจังหวัด ที่มีคุณภาพเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เจ้าภาพหลัก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
- โครงการพัฒนาสาธารณสุขในพื้นที่พิเศษ เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า
และยกระดับบริการสู่นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เจ้าภาพหลัก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
- โครงการพัฒนาองค์กรบุคลากรและเครือข่ายสุขภาพจังหวัดให้เข้มแข็งทันสมัย
และมีนวตกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
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๕.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ไม่มี
๕.๑1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มี
๕.๑2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ โดย นายอาวิภัช ภาอุทัยศิริ
๕.๑2.1 แจ้งจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ
2561 ซึ่งจังหวัดตราดได้รับจัดสรรสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จานวน 180,342,864.34 บาท
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4
๕.๑2.2 แนวทางเกี่ยวกับการอุทธรณ์ผลการพิจารณากรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย
จากการให้บริการ (ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วันหลังจากคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว) ดังนี้
1) แจ้งสิทธิ์การอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคาร้องทราบ ต้องยื่นอุทธรณ์ไปที่คณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยจากคณะกรรมการฯ ซึ่งจะส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนให้ผู้ยื่นลงชื่อรับโดยตรง
2) ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 27 วรรค 5 กาหนดให้ผู้ให้บริการ
สาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายหรือทายาทเป็นผู้ยื่นอุทธรณ์เท่านั้น หน่วยบริการสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ได้ต่อเมื่อได้รับ
มอบอานาจจากผู้มีสิทธิ์ฯ ดังกล่าว
3) สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่ สานักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เขต 6 ระยอง หรือ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
4) แจ้งผู้มีสิทธิติดตามการได้รับเอกสารยื่นอุทธรณ์หรือหน่วยบริการติดตามให้ทาง
โทรศัพท์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากระยะเวลาที่กาหนดอาจส่งผลกระทบให้ผู้มีสิทธิ์เสียโอกาสได้
ในการนีเ้ พือ่ มิให้ผู้ยืน่ เสียสิทธิในการอุทธรณ์ จึงขอให้ทาความเข้าใจและแจ้งสิทธิ์
การอุทธรณ์แก่ผู้ยื่นด้วย
๕.๑2.3 ขอความร่วมมือจาก รพ.ทุกแห่ง ส่งงบการเงินให้กับกระทรวงภายในวันที่ 13
ของทุกเดือนด้วย
๕.๑2.4 ขอความร่วมมือจาก รพ.ทุกแห่ง ส่งแผน Plan Fin ให้ สสจ.ตราด ภายในวันที่ 3
พฤศจิกายน 2560 เพื่อที่สสจ.ตราด จะได้รวบรวมส่งให้เขตฯ ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
๕.๑3.1 แจ้งผลการประเมินรับรองระดับคุณภาพบริการพยาบาล
(QA) ภายนอก
จากกองการพยาบาลครั้งที่ 1 ดังนี้
1) โรงพยาบาลเขาสมิง ได้รับการเยี่ยมประเมินเมื่อวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2560 ผ่านการ
ประเมินรับรองคุณภาพการพยาบาลภายนอก ระดับ2 (ผ่านเกณฑ์)
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2) โรงพยาบาลบ่อไร่ ได้รับการเยี่ยมประเมินเมื่อวันที่ 19
– 20 ตุลาคม 2560 ผ่านการ
ประเมินรับรองคุณภาพการพยาบาลภายนอกระดับ 3 (ระดับดี)
๕.๑3.2 แจ้งแผนงานการประเมินรับรองตามมาตรฐานQA ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
ครัง้ ที่ 2 - วันที่ 21
– 22 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงพยาบาลเกาะกูด
- วันที่ 23– 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงพยาบาลแหลมงอบ
ครัง้ ที่ 3 - วันที่ 19
– 20 ธันวาคม 2560 ณ โรงพยาบาลเกาะช้าง
- วันที่ 21– 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงพยาบาลคลองใหญ่
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพโดย นายสมนึก เกษโกวิท
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมออกกาลังกายโดยการปัน่ จักรยาน
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม คปสจ. ในครั้งนี้ โดยพบกัน ณ หน้าสานักงานชลประทานจังหวัดตราด เวลา 16.30 น.
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ไม่มี
๕.๑6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ไม่มี
๕.๑7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
ไม่มี
๕.๑8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดย นายไพริน ศิริพันธ์
๕.๑8.1 แจ้งกรอบเวลาขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 เพื่อ
เป็น Guideline ให้กับระดับอาเภอในการทาตัวชี้วัดรายบุคคล ในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งกลุ่มงานทรัพย์ฯ จะทาการ
ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินปีละ 1 ครั้ง และจะแจ้งให้ทุกแห่งทราบภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560
๕.๑8.2 แจ้งเรื่องโครงสร้างอัตรากาลังใหม่ โดยสานักงานปลัดกระทรวงฯ จะจัดประชุม
เพื่อชี้แจงระดับเขตฯ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 และได้ให้โควตาจังหวัดตราด จานวน 20 คน โดยแบ่งโควตา
ให้ รพ.ตราด จานวน 8 คน ที่เหลือ จานวน 12 คน เป็นตัวแทนใน สสจ.ตราด/รพช./สสอ.ทุกแห่งและขอให้แต่ละ
คปสอ.แจ้งรายชื่อผู้เป็นตัวแทนเพื่อเข้าประชุมให้กลุ่มงานทรัพย์ฯ ทราบด้วย
ประธาน ขอให้กลุ่มงานทรัพย์ฯ ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องของ คปสอ.ทุกแห่ง มาประชุมเพื่อหารือรายละเอียดในการจัด
บุคลากรเพื่อลงอัตรากาลังตามกรอบโครงสร้างใหม่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และนาปัญหาอุปสรรค
เข้าชี้แจงในที่ประชุมเขตฯ ต่อไป
5.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
ไม่มี
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๕.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ไม่มี
๕.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ โดย นางชวินี วรรณรัตน์
๕.21.1 ด้วยมูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดทาโครงการมหกรรม
คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง และด้อยโอกาส
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ
ซึ่งมูลนิธิกาญจนบารมีได้รับเงินบริจาคจากประชาชนและ อสม.ทั่วประเทศในการจัดซื้อรถเคลื่อนที่ โดย มีกาหนดการ
ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในจังหวัดตราด ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ หอประชุมอาเภอแหลมงอบ อาเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด และขอประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์รับเงินบริจาค
ให้กับมูลนิธิกาญจนบารมี ดังนี้
๑) เช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร(รุ่นเสาร์ ๕) เบญจนวมงคลราคาเริ่มต้นตั้งแต่ ๙๙ บาทขึ้นไป
๒) จาหน่ายของที่ระลึก ได้แก่
- เสื้อสีกรมราคา ๓๐๐,๔๐๐ และ ๕๐๐ บาท ราคาตามเนื้อผ้าตรงปกเสื้อมีตรา มวก.
ตราสัญลักษณ์ของพระบรมฯ
- สายรัดข้อมือ/รีสแบนด์ ราคา ๑๙๙ บาท มี ๒ สี คือสีกรมกับสีเหลือง
๓) ตู้รับบริจาคตามกาลังศรัทธา ซึ่งจะนารายได้ทั้งหมดจากการขายของที่ระลึก ไปจัดซื้อรถ
Mammogram เพิ่มอีก ๑ คัน และบารุงรักษารถที่มีอยู่
๕.21.2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล/ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตราด และชมรมจักรยานจังหวัดตราด
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “แสงนาใจ ไทยทั้งชาติ ปั่น ป้องกันอัมพาต” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระยะทาง ๒ 5 กิโลเมตร (เส้นทางปั่นศาลา
๑๐๐ ปี – สวนรุกขชาติ – หนองเสม็ด – หนองคันทรง – เนินตาแมว (ไป-กลับ) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๒) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจังหวัดตราด ตระหนักถึงความสาคัญของการป้องกันโรค
หลอดเลือดสมอง
๓) เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลตราด (หลังหักค่าใช้จ่าย)
ค่าสมัคร ๓๕๐ บาท (รับจานวนจากัด) พร้อมรับเสื้อและเหรียญที่ระลึก โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๐(ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐ ๓๙๕๑ ๑๐๑๑ ต่อ ๓๒๑ หรือ ๐๘ ๙๙๓๖ ๑๘๑๖ ในวันและเวลาราชการ)
ประธาน ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานคือ จาก สสจ.ตราด 50 คน/จาก รพ.ตราด 50 คน/
จาก คปสอ.ทุกแห่ง/จาก รพ.สต.แห่งละ 2 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ
นายบุรินทร์ ไตรรัตน์ สสอ.เกาะช้าง แจ้งเรื่อง รพ.สต.คลองพร้าว จะทาการรื้อถอนบ้านพักหลังเก่าเพื่อก่อสร้าง
บ้านพักหลังใหม่ จึงขอสนับสนุนช่างโยธาจาก สสจ.ตราด ในการออกแบบบ้านพักให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ด้วย
นายธเนศ ภัทรวรินกุล สสอ.เขาสมิง แจ้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมปั่นจักรยาน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560
ระยะทาง 25 กิโลเมตร เพื่อหารายได้ในการสร้างห้องน้าให้กับ รพ.สต.บ้านโป่ง เพื่อบริการประชาชน
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นายนรศักดิ์ เงางาม สสอ.คลองใหญ่ แจ้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมทาบุญฉลองพระพุทธรูปปางลีลาและร่วมเป็น
เจ้าภาพทอดผ้าป่าในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จาเป็นให้กับ รพ.สต. บ้านหาดเล็ก
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
ปิดประชุมเวลา ๑6.00 น.
ลงชื่อ นางชมชื่น นาควิเวก

ลงชื่อ นางมาลัย สรวมชีพ

(นางชมชื่น นาควิเวก)

(นางมาลัย สรวมชีพ)

นักวิชาการสาธารสุขชานาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ

