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รายงานการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 2/๒๕61
วันที่ 28 พฤศจิกายน 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.

นางมาลัย สรวมชีพ
นายชยพล คุปติชญานนท์
นายสมนึก เกษโกวิท
นายอาวิภัช ภาอุทัยศิริ
นางศิรินทิพย์ ทองย้อย
นายวัชชิระ เดือนฉาย
นางสาวลาวัลย์ วิเศษฤทธิ์
นายพนัส นิตรมร
ทพญ.ณภัสภรณ์ วิรุศม์ธนัชพร
นายไพริน ศิริพันธ์
นายทรงวิทย์ ภิรมย์ภักดิ์
นายวินัย จันทร์แสง
นายพิบูลย์ รองศิริคง
น.ส.สมรักษ์ วิจิตรสมบัติ
นพ.วิทยา สุริโย
นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์
นางสาวเทวี สารวุฒิ
นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์
นางสุรีย์ ราไพ
นายชานาญ ชาปฎิ
นายธเนศ ภัทรวรินกุล
นายนุกูล กองทรัพย์
นายปรีชา พัฒนาพิณ
นายนรศักดิ์ เงางาม
นายบุรินทร์ ไตรรัตน์
นายชูเกียรติ แซ่เอี้ย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลตราด
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมปูองกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาสมิง
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลแหลมงอบ
แทนรักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ่อไร่
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูด
สาธารณสุขอาเภอเมืองตราด
สาธารณสุขอาเภอเขาสมิง
สาธารณสุขอาเภอบ่อไร่
สาธารณสุขอาเภอแหลมงอบ
สาธารณสุขอาเภอคลองใหญ่
สาธารณสุขอาเภอเกาะช้าง
สาธารณสุขอาเภอเกาะกูด

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
รพ.คลองใหญ่
รพ.เขาสมิง
รพ.แหลมงอบ
รพ.บ่อไร่
รพ.เกาะช้าง
รพ.เกาะกูด
สสอ.เมืองตราด
สสอ.เขาสมิง
สสอ.บ่อไร่
สสอ.แหลมงอบ
สสอ.คลองใหญ่
สสอ.เกาะช้าง
สสอ.เกาะกูด
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31.
32.
33.
34.

นายไพบูรณ์ สมจินดา
นายวิจิตร อาชีวะ
นางบุญศรี พันธ์พิริยะ
นางชมชื่น นาควิเวก

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นายนุกูล สุขเกื้อ
2. นายวัชรากร วิชัยศึก
1. นางกัญจน์ณัฏฐา ทรัพย์กาธร
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายจาลอง อยู่สอน
2. นางสาวลาวัณย์ ถนอมสัตย์
3. นายมานิต คงสติ
4. นายวสันต์ นววงศ์สกุล
5. นายสิทธิชัย เจริญรัมย์
6. นายกนิษฐ์ สุขะ
7. นางปนัดดา ทองแท้
8. นายสมพงษ์ ธนากิจ
9. นางทัศนา แสงมาลา
10. นายกิตติพงศ์ โตสติ
11. น.ส.สรินท์ ประคองจิตต์

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที6่ .4
นายกสมาคม อสม.จังหวัดตราด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
พยาบาลชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ศตม.ที่ 6.4 ตราด
ชมรม อสม.จ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
รพ.เขาสมิง
สสอ.เมืองตราด
สสอ.คลองใหญ่
สสอ.บ่อไร่
รพ.เขาสมิง

ประธานในที่ประชุม นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
เริ่มประชุม เวลา ๑3.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
1) ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการเรื่องขยะเนื่องจากจังหวัด
ตราดเป็นเมืองท่องเที่ยว
2) ขอให้จิตอาสาจัดให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากหน่วยงานใดจัดกิจกรรมของจิตอาสาขอให้
แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดตราดทราบด้วย เพื่อจะได้เข้าร่วมกิจกรรม
3)
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดชื่นชมการจัดกิจกรรม “แสงนาใจ ไทยทั้งชาติ ปั่น ปูองกันอัมพาต”
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เป็นการจัดกิจกรรมได้ดีมาก เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน
เกินเปูาหมาย ทาให้เสื้อไม่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (มีเสื้อจาหน่ายเพียง 700 ตัว) และได้รับ
เงินบริจาคทั้งสิ้น 173,729 บาท
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4) สสจ.ตราด ได้สนับสนุนรถจักรยานยนต์ จานวน 1 คัน ในการจัดงานกาชาดจังหวัดตราด โดยจะ
ขอมอบรถจักรยานยนต์ ให้กาชาดจังหวัดตราดในวันที่ 7 ธันวาคม 2560
5) ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ขอเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณไตรมาสแรก โดยขอให้เร่งลงนาม
ทุกรายการภายในเดือนธันวาคม 2560
6) นพ.สสจ.ตราด ขอแนะนาหัวหน้าศตม.ที่ 6.4 ตราด
ที่ย้ายมาใหม่ชื่อ นายไพบูรณ์ สมจินดา
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตสุขภาพที่ 6/สปสช.เขต 6 ระยอง และ
การประชุม อื่นๆ
เรื่องแจ้งให้ทราบจากการประชุม เขตสุขภาพที่ 6 ดังนี้ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1
1. ขอให้ผู้บริหารทุกหน่วยงาน เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงบลงทุน
หากเบิกจ่ายไม่ทันหรือมีปัญหาอุปสรรคให้แจ้งผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 6 ทราบก่อน และขอให้ ประชุม กรรมการ
บริหารเพื่อกากับ/ติดตาม การดาเนินงานเป็นประจาทุก 1 เดือน และส่งรายงานการประชุม ให้ นพ.สสจ.ทราบ
2. การเตรียมการจัดประชุม สป.สัญจร ในวันที่ 20 – 21 พ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมนงนุชเทรดดิชั่น
ฮอลล์ สวนนงนุช 2 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยขอให้ สสจ./ผอ.รพศ./รพท.ทุกแห่งเตรียมนาเสนอผลงาน (ใช้วิธีสุ่ม) ดังนี้
1) แผนการเงินการคลังปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยเขตสุขภาพ
2) ผลการดาเนินงาน EOC ปี 2560 และแผนการดาเนินงาน EOC ปี 2561 โดย สสจ.
3) ผลการดาเนินงาน ER ปี 2560 และแผนการดาเนินงาน ER ปี 2561 โดย รพท./รพศ.
4) กาหนดพื้นที่ศึกษาดูงาน 3 แห่ง คือ
- รพ.
ระยอง เรื่องการให้บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม /ศูนย์พิษวิทยา
และ ER คุณภาพ
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชลบุรี เรื่องคลินิกหมอครอบครัว
รพ.ชลบุรี เรื่องการบริหารด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(EOC) /ECS และ ER คุณภาพ
3. จังหวัดตราดได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพงานสาธารณสุขทางทะเลของเขตสุขภาพที่ 6 โดยขอให้
จัดทาแผนงาน/โครงการพัฒนางานในภาพรวมของเขตฯ เสนอของบประมาณจากเขตฯ
4.
จังหวัดตราด ได้รับอนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งบรรจุ ที่ได้รับจัดสรรและไม่มีผู้สมัคร ดังนี้
1) ตาแหน่งบุคลากรของ รพ.บ่อไร่ จาก จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์เป็น จพง.ทันตสาธารณสุข
2) เปลี่ยนสถานที่ บรรจุตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จาก รพ.เกาะกูดเป็น รพ.เกาะช้าง และ จาก
รพ.สต.บ้านคลองปุก อ.เขาสมิง เป็น รพ.สต.บ้านคลองสน อ.เกาะช้าง
5
. แจ้งสถานการณ์การเงินการคลังเดือนกันยายน 2560 มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับ 0 - 7 ดังนี้
1) มีความเสี่ยง
ระดับ 7 จานวน 6 แห่ง ได้แก่ รพ.โปุงน้าร้อน ,รพ.มะขาม ,รพ.แหลมสิงห์ ,
รพ.นายายอาม ,รพ.มาบตาพุด และ รพ.โคกสูง
2) ของ
จังหวัดตราด มีความเสี่ยง ระดับ 0 ได้แก่ รพ.ตราด/ระดับ 1 ได้แก่ รพ.คลองใหญ่ , เกาะกูด
ระดับ 2 ได้แก่ รพ.เขาสมิง ,บ่อไร่ ,แหลมงอบ และระดับ 3 ได้แก่ รพ.เกาะช้าง
6
. การปรับเกลี่ยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพปี 2561 ของจังหวัดตราด ได้รับจัดสร ร จานวน
5,415,461.50 ล้านบาท
มติที่ประชุม ทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕61
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ ฝุายเลขานุการการประชุม คปสจ .ตราด ได้จัดทารายงานการประชุม
คปสจ.ตราด ครั้งที่ 1/2๕60 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ไว้ใน Website: www.trathealth.com ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตราด หากคณะกรรมการฯ มีข้อแก้ไขขอให้แจ้งได้ที่ฝุายเลขา ภายในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม
2560
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 1/2561
3.1 แจ้งการอนุมัติแผนบริหารจัดการและสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน ของสาธารณสุข
อาเภอ ประจาปีง บประมาณ 256๑ ได้รับการอนุมัติแล้ว ซึ่งกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ได้แจ้งแหล่งเงินพร้อมรหัส
งบประมาณส่งให้สาธารณสุขอาเภอทุกแห่งทราบแล้ว และขอให้เร่งเบิกจ่ายด้วย โดยงวดแรกได้จัดสรรให้ในส่วนของ
ค่าบริหารจัดการฯ และงบค่าสาธูปโภค สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายไตรมาส 1 - 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 3
3.2 แจ้งความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบ ลงทุน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ
256๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 4 ซึ่งแผนฯ ได้รับการอนุมัติแล้ว ขอให้ทุกแห่งเร่งดาเนินการ/เร่งก่อหนี้
ผูกพัน
ประธาน แจ้งเพิ่มเติมว่าขอให้จัดทาสัญญาให้ครบทุกรายการ ภายในเดือนธันวาคม 2560
3.3 แจ้งการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ในส่วนของ 70 % /ในส่วนของ 10 % และในส่วนของ 20 % ให้กับ CUP ตามแผนฯ แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา
ขออนุมัติใช้เงินค่าบริหารจัดการเงินแรงงานต่างด้าว ในโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ภายในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เพื่อรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศในแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ
2561 วงเงิน 431,170 บาท
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
ไม่มา
๕.๔ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด
ไม่มี
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๕.๕ เรื่องแจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
๕.๕.1 แจ้งเรื่องจากการที่ได้เข้าร่วมประชุมกองทุนฟื้นฟูฯ เพื่อการช่วยเหลือ หน่วยงานที่
สถานการณ์การเงินที่น่าเป็นห่วง คือ รพ.เกาะช้าง ซึ่งปัจจุบันติดลบอยู่ 5 ล้านบาทเศษ ซึ่งนายก อบจ.ตราด แจ้งว่า
จะสนับสนุนงบประมาณให้ ขอให้ทาง รพ.เกาะช้าง ส่งรายละเอียดรายการที่ต้องการขอรับการช่วยเหลือ ให้กับ
นายก อบจ.ตราด
นายสุรชัย เจียมกูล แจ้งเพิ่มเติมว่าได้รับแจ้งจากนายก อบจ.ตราดว่า ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือ
ให้กับจังหวัดตราด จานวน 200 ล้านบาท และมีเงินรายได้จากการจาหน่ายเหรียญที่ระลึก 112 ปี งานตราดลาลึก
ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 อีก 12 ล้านบาท ซึ่งเงินทั้ง 2 รายการดังกล่าว นายก อบจ.ตราด มีความประสงค์จะนา
เงินบางส่วนมาช่วยเหลือ รพ.เกาะช้าง จึงขอให้ รพ.เกาะช้าง จัดทารายละเอียดรายการที่จาเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วน
ส่งให้นายก อบจ.ตราด เพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอของบประมาณ ในที่ประชุมฯ ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ไม่มี
๕.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
ไม่มา
๕.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ 6.๔ ตราด
ไม่มี
๕.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดย นางมาลัย สรวมชีพ
5.9.1 การอนุมัติแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑) แผนฯ ของ คปสอ.ขอให้ ทุก คปสอ.ส่งเอกสารแผนงาน/โครงการ เพื่อขออนุมัติ
ดาเนินการ
๒) แผนฯ ของ สสจ.ตราด ได้เสนอขออนุมัติแล้ว ขอให้กลุ่มงานเตรียมเสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติดาเนินการ
5.9.2 ตัวชี้วัด
PA และตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้จัดวางไว้ที่
Web Trathealth ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบด้วย หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธ์ฯ
5.9.3 แจ้งกาหนดการตรวจราชการฯ จังหวัดตราด รอบที่ 1/2561
- วันที่ 31 มกราคม 2561
– 2 กุมภาพันธ์ 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ไม่มี
๕.๑1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มี
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๕.๑2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ โดย นายอาวิภัช ภาอุทัยศิริ
๕.๑2.1 สปสช.เขต 6 ระยอง ขอเชิญชวน รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมโครงการขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยบริการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น(อปท) โดย รพ.สต.ที่จะขึ้น
ทะเบียนได้จะต้องผ่านการประเมินตนเองทั้งหมด 11 ข้อ ในส่วนของการโอนเงินในส่วนที่ รพ.สต.ให้บริการ อปท.
ขอให้ ผอ.รพ.กับ สสอ. ทาข้อตกลงกันว่าเงินที่จะให้ สปสช.โอนเงิน ให้กับ รพ.หรือ ให้กับ รพ.สต.โดยตรง และแจ้งให้
สปสช.เขตฯ ทราบ โดยรพ.สต.ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานประกันฯ
สสจ.ตราด
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑ 2.2 ตามที่โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดตราด ได้จัดทาประกาศการเรียกเก็บเงิน
ค่าบริการทางการแพทย์นอกเวลา ราชการ ในกรณี ผู้ปุวยเข้ารับการรักษาด้วยโรค ไม่ฉุกเฉิน ที่ไม่สามารถเบิกเงินคืนได้
ซึ่งในแต่ละโรงพยาบาลมีอัตราเรียกเก็บเงินไม่เท่ากันนั้นอาจจะทาให้ถูกร้องเรียนได้
มติที่ประชุม เห็นควร ให้เรียกเก็บ เงิน ค่าบริการทางการแพทย์ จานวน 50 บาท เท่า กันทุก โรงพยาบาลแต่ ไม่รวม
ค่าธรรมเนียม 30 บาท ของสิทธิ UC
๕.๑3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ไม่มี
๕.๑4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มี
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 ตามมติทปี่ ระชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 1/2๕61 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ขอให้
กลุ่มงานทรัพย์ฯ เชิญผู้รับผิดชอบงานบุคลากรจาก รพช./สสอ. และ รพ.สต.ประชุมหารือเรื่องการจัดบุคลากรลงกรอบ
อัตรากาลังตามโครงสร้างใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลฯ ดังกล่าว เข้าร่วมประชุมกับเขต 6ฯ นั้น กลุ่มงานทรัพย์ฯ
ขอแจ้งความก้าวหน้าการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากาลังตามโครงสร้างใหม่ของ สสจ./รพช./สสอ./รพ.สต. ในสังกัด
สสจ.ตราด รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 ดังนี้
1) ตามโครงสร้างใหม่ใน สสจ.ตราด มีจานวน 13 กลุ่มงาน อัตรากาลังตามกรอบฯ พบว่า
บางกลุ่มงานยังมีบางตาแหน่งที่บุคลากรต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่าของกรอบ
2) ใน รพช. 7 แห่งๆ ละ 12 กลุ่มงาน อัตรากาลังตามกรอบฯ พบว่าส่วนใหญ่ยังขาดแคลน
บุคลากร
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3)

ใน สสอ. 7 แห่งๆ ละ 3 กลุ่มงาน พบว่าปัญหา/ยังขาดแคลนบุคลากร ดังนี้
ปัญหาที่พบใน สสอ. ขนาด M /L
- สสอ. บางแห่งมีลูกจ้างประจา ตาแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานอยู่แต่ใน
โครงสร้างและกรอบอัตรากาลังไม่มีกรอบรองรับ
- ตาแหน่งที่ขาดแคลนใน สสอ. เช่น จพ.ธุรการ , นวก.คอมพิวเตอร์
- กลุ่มพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ และกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและปูองกัน
โรค จะขาดแคลน ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพทุก สสอ.
4)
ใน รพ.สต. 66 แห่งๆ ละ 3 กลุ่มงาน พบว่าปัญหา/ยังขาดแคลนบุคลากร ดังนี้
ปัญหาที่พบใน รพ.สต.
ขนาด
S
- ตาแหน่งที่ไม่มีในโครงสร้างและกรอบอัตรา แต่ ณ ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
อยู่ เช่น เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
- ตาแหน่งที่ขาดแคลน จพ.การเงินและบัญชี/จพ.ธุรการ
ขนาด M
- ตาแหน่งที่ไม่มีในโครงสร้างและกรอบอัตราแต่ ณ ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
อยู่ เช่น แพทย์แผนไทย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- ตาแหน่งที่ขาดแคลน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ
ขนาด
L
ตาแหน่งที่ขาดแคลน คือ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
(กลุ่มบริหารงาน
สาธารณสุข ) และตาแหน่ง นวก.สาธารณสุข (เภสัชกรรม) /จพ.สาธารณสุข(เภสัชกรรม) /จพ.เภสัชกรรม (กลุ่มงาน
เวชปฏิบัติครอบครัว)
มติที่ประชุม รับทราบ
5.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
ไม่มี
๕.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ
6.1 นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์ ผอ.รพ.เกาะช้าง
ขอหารือเรื่องการจัดซื้อยาร่วมของ รพช.
ประธาน ในการจัดซื้อยาร่วมยังไม่มีระเบียบหรือ พ.ร.บ.ออกมาใช้ มอบให้กลุ่มงานนิติการ ศึกษาระเบียบการจัดซื้อ
ยาร่วมฯ ด้วย
6.2 พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์ ผอ.รพ.คลองใหญ่ มีเรื่องแจ้ง ดังนี้
1) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 รพ.คลองใหญ่ ได้จัดประชุมพัฒนาระบบการรับ
–
ส่งต่อผู้ปุวยกัมพูชาผ่านด่านชายแดนถาวรบ้านหาดเล็ก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ตม.
,ฉก.นย.182 ,ศุลกากร และหน่วยประสานงานชายแดนและด่านควบคุมโรคฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างข้อตกลง
และแนวทางปฏิบัติตาม SOP ในการรับ – ส่ง ผู้ปุวยข้ามแดนที่ทุกหน่วยงานต้องถือปฏิบัติร่วมกัน
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2) แจ้งเรื่องจะจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทาระบบเฝูาระวังปูองกันควบคุมโรค
และพัฒนาคู่มือมาตรฐาน (SOP) ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศพรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด ในวันที่ 29 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมพบทะเล โฮเทลแอนด์ รีสอร์ท อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
3) แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง รพ.คลองใหญ่มีการรักษาด้วยแพทย์แผนจีน โดยการ
รักษาพยาบาลทั่วไปด้วยยา และการฝังเข็มเพื่อการรักษา/เสริมความงาม
6.3 นายธเนศ ภัทรวรินกุล สสอ.เขาสมิง มีเรื่องแจ้ง ดังนี้
1) ขอความร่วมมือจากกลุ่มงานทรัพย์ฯ ให้เร่งดาเนินการเรื่องย้ายเลขประจาตาแหน่งให้ตรง
กับคนด้วย
2) แจ้งยอดเงินการทอดผ้าปุาสามัคคีของ รพ.สต.บ้านโปุง ได้เงิน 470,000 บาท
และ
ยอดเงินการทอดผ้าปุาสามัคคีของ รพ.สต.สะตอ ได้เงิน 230,000 บาท
6.4 นายบุรินทร์ ไตรรัตน์ สสอ.เกาะช้าง แจ้งเรื่อง รพ.สต.บางเบ้า ได้รับการบริจาคเตียงผู้ปุวย จาก
ผู้มีจิตศรัทธา และเนื่องจากเตียงมีความยาวประมาณ 2 เมตรเศษ จึงจะขออนุญาตใช้รถ Refer ของรพ.สต.บ้านบาง
เบ้า ไปรับเตียงดังกล่าวที่กรุงเทพมหานคร
ประธาน แจ้งเพิ่มเติมว่าการขอใช้รถ Refer ดังกล่าวค่อนข้างยุ่งยาก และติดด้วยระเบียบในการใช้รถ จึงขอให้
รพ.สต.บ้านบางเบ้า แจ้งทางบริษัทที่ขายเตียงให้นาชิ้นส่วนเตียงมาประกอบให้ที่ รพ.สต.บางเบ้า
6.5 นายนุกูล กองทรัพย์ สสอ.บ่อไร่ ขอหารือเรื่องเขตฯ 6 จะจัดอบรม พอช. ในวันที่ 9 - 10
มกราคม 2561 โดยขอให้ปลัดอาเภอเข้าร่วมอบรมฯ ดังกล่าว ว่าจะให้ใช้งบประมาณจากหน่วยงานใดเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ
นายวัชชิระ เดือนฉาย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ แจ้งเพิ่มเติมว่าในการจัดอบรมในครั้งนี้ เขตฯ ไม่ได้ทาหนังสือ
แจ้งต้นสังกัดของปลัดอาเภอ ทาให้ปลัดอาเภอไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัดได้
ประธาน ขอให้หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพฯ สรุปปัญหาเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าอบรมใน
ครั้งนี้ ส่งให้ประธานเพื่อหารือผู้ตรวจราชการ เขตฯ ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
นายไพริน ศิริพันธ์ แจ้งว่ามหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์จากสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดตราด เป็นที่ฝึกงานของนักศึกษาปริญญาตรีพร้อมที่พักที่ปลอดภัย และขอสนับสนุนบุคลากรใน รพ.สต.
ในการเป็นพี่เลี้ยงด้วย โดยจะเข้าฝึกงานในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 – 30 มกราคม 2561
มติที่ประชุม ขอให้ รพ.สต.บ้านท้ายวัง /หนองเสม็ด /บ้านคลองพร้าว และ รพ.สต.ในเขตอาเภอบ่อไร่ เป็นที่ฝึกงานฯ
ดังกล่าว
ปิดประชุมเวลา ๑6.00 น.
ลงชื่อ

นางชมชื่น นาควิเวก
(นางชมชื่น นาควิเวก)

นักวิชาการสาธารสุขชานาญการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ

ลงชื่อ

นางมาลัย สรวมชีพ
(นางมาลัย สรวมชีพ)

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ

