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รายงานการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 3/๒๕61
วันที่ 29 ธันวาคม ๒๕60 เวลา ๑๓.3๐ - ๑๖.0๐ น.
ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้้า ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ผู้เข้าประชุม
1. นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ
2. นพ.สุพจน์ แพรนิมิตร
3. นายสุรชัย เจียมกูล
4. นายวัชชิระ เดือนฉาย
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.
31.

นายนุกูล สุขเกื้อ
นางมาลัย สรวมชีพ
นายชยพล คุปติชญานนท์
นายสมนึก เกษโกวิท
นายอาวิภัช ภาอุทัยศิริ
นางศิรินทิพย์ ทองย้อย
นายวินัย จันทร์แสง
นางสาวลาวัลย์ วิเศษฤทธิ์
นายพนัส นิตรมร
ทพญ.ณภัสภรณ์ วิรุศม์ธนัชพร
นายไพริน ศิริพันธ์
นายทรงวิทย์ ภิรมย์ภักดิ์
นายสันติ ศุภนันธร
นางชวินี วรรณรัตน์
น.ส.สุรีย์รัตน์ ธนากิจ
นพ.วิทยา สุริโย
นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์
นางสาวเทวี สารวุฒิ
นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์
นางสุรีย์ ราไพ
นายชานาญ ชาปฎิ
นายธเนศ ภัทรวรินกุล
นายกิตติพงษ์ โตสติ
นายปรีชา พัฒนาพิณ
นายนรศักดิ์ เงางาม
นายสมบูรณ์ ปริยทรัพย์
นายชูเกียรติ แซ่เอี้ย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ผู้อานวยการโรงพยาบาลตราด
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านบริการทางวิชาการ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาสมิง
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลแหลมงอบ
แทนรักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ่อไร่
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูด
สาธารณสุขอาเภอเมืองตราด
สาธารณสุขอาเภอเขาสมิง
แทนสาธารณสุขอาเภอบ่อไร่
สาธารณสุขอาเภอแหลมงอบ
สาธารณสุขอาเภอคลองใหญ่
แทนสาธารณสุขอาเภอเกาะช้าง
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
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

32.
33.
34.
35.
36.

นางยุพิน วรฉัตร
นางกัญจน์ณัฏฐา ทรัพยกาธร
นายวิจิตร อาชีวะ
นางบุญศรี พันธ์พิริยะ
นางชมชื่น นาควิเวก

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. พญ.โมไนยา พฤทธิภาพ
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แทนหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 6.4
พยาบาลชานาญการ
นายกสมาคม อสม.จังหวัดตราด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

นายวัชรากร วิชัยศึก

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
นายแพทย์เชีย่ วชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเจริญ สินธุวงษ์
2. นายจาลอง อยู่สอน
3. นางวันพร เงางาม
4. นางสาวลาวัณย์ ถนอมสัตย์
5. นางทัศนา แสงมาลา
6. รัตนาภรณ์ ครองธรรม
7. นางสาวศิรินาถ กุดั่น
8. นายกนิษฐ์ สุขะ
9. นายเสกสรร จันทร
10. น.ส.สรินท์ ประคองจิตต์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานเวชสถิติชานาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ประสานงานชายแดน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๒.

ศตม.ที่ 6.4 ตราด
เทศบาลเมืองตราด
ชมรม อสม.จ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
ติดราชการ
รพ.ตราด
สสจ.ตราด
สสอ.แหลมงอบ
สสจ.ตราด
สสอ.คลองใหญ่
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
รพ.เขาสมิง

ประธานในที่ประชุม นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
เริ่มประชุม เวลา ๑3.3๐ น.
วาระก่อนการประชุม
1. พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการถือปฏิบัติตาม “ประกาศเจตจานงสุจริต
”
ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดกับผู้อานวยการโรงพยาบาลตราด/โรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอาเภอ
ทุกแห่ง และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ขอแสดงความยินดีและมอบ
โล่ รางวัลนักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชนดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๐ ให้แก่ นายสัญชัย ฉิมพาลี ผู้อานวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตาบล
หนองบอน อาเภอบ่อไร่
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
1) แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่ดังนี้
1. นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ ตาแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
2. นายอาทิตย์ สุกเหลือ ตาแหน่งสหกรณ์จังหวัดตราด
3. นายเจษฎา สาระ ตาแหน่งผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินตราด
4. นายอัมพล หันทะยุง ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
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5. นายประดิษฐ์ ฮกทา ตาแหน่งรักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
6. นายทรงพล ถนอมวงษ์ ตาแหน่งรักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
7. นางชลีพร ประสงค์ธรรม ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
๘
. นายสุพจน์ แพรนิมิต ตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลตราด
2) ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม และความสะอาด
3) แจ้งงานราชพิธี ดังนี้
1. วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่
28 ธันวาคม 2560 ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช วัดโยธานิมิต
2. วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช วันที่
17 มกราคม 2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
3. วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 1๘ มกราคม 2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
4) การเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่
29
มกราคม 2561 ในการเสด็จทรงงาน ณ โรงเรียน ตชด.บ้านเขาฉลาด อ.เขาสมิงและโรงเรียน ตชด.บ้านท่ากุ่ม อ.เมือง
5) กาหนดการจัดงานปีใหม่
– กาชาดจังหวัดตราด ประจาปี 2561 วันที่ 2๘ ธันวาคม 25๖๐ –
๒ มกราคม 2561
6) แจ้งมาตรการการดาเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม 25๖๐ – ๓ มกราคม 25๖๑
7) แจ้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
กาหนดจัดทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน ณ วัดประจาอาเภอ โดยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด
8)
งานจิตอาสา ขอให้ทุกส่วนราชการดาเนินการต่อเนื่อง
9) สภากาชาดไทยร่วมกับจังหวัดตราด จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจาปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ มกราคม
256๑ ณ ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน
10) ขอเชิญร่วมงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ประจาปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๗
มกราคม 256๑ ณ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อ.แหลมงอบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตสุขภาพที่ 6/สปสช.เขต 6 ระยอง และ
การประชุม อื่นๆ
เรื่องแจ้งให้ทราบจากการประชุม เขตสุขภาพที่ 6 ดังนี้ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3
1. การเตรียมความพร้อมประชุมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข )
ปี 2560 และทิศทางการขับเคลื่อนงานตามPA เขตสุขภาพที่ 8 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา ๐๙.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น H โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง
การ
นาเสนอ Success Story เขตสุขภาพ และติดตามประเด็นปัญหาความท้าทายในการพัฒนา
ของหน่วยงานในพื้นที่ ดังนี้
1) EEC เขตสุขภาพที่ 6 โดย ผู้อานวยการโรงพยาบาลระยอง (นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์)
2) PCC โดย ผู้อานวยการโรงพยาบาลตราด (นายแพทย์สุพจน์ แพรนิมิตร)
3) OPD paperless และการพัฒนาสานักงานไร้กระดาษ โดย CIO เขตฯ 6
(นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี)
2.
กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรคร่วมกับเขตสุขภาพทุกแห่งบริหารจัดการ
การดาเนินงานฯ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเร่งรัดให้ทุกจังหวัดดาเนินการ ดังนี้
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1)
2)
3)

การสร้างกลไกระดับจังหวัด
การป้องกันนักสูบ/นักดื่มหน้าใหม่
การบาบัดรักษาผู้เสพยาสูบ และผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เลิกเสพ เลิกดื่ม
4)
การทาให้สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ และสุรา
3
. การดาเนินงาน PA ปี 2561 ซึง่ แต่ละจังหวัด ได้ทา MOU มาแล้ว ขอให้ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การ ตั้งเป้าหมาย /มอบหมายผู้รับผิดชอบ /กากับติดตาม /ประเมินผล และรายงานผล
การดาเนินงานตามรายไตรมาส รวมทั้งค้นหา Success Story
4
. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ตามเป้าหมาย หากเบิกจ่ายล่าช้าจะมีผลต่อการจัดสรรงบลงทุน
ในปีต่อไป
5
. เตรียมความพร้อมรองรับเทศกาลปีใหม่ โดยเน้นเรื่องการบาดเจ็บจากการใช้ถนน( Road traffic
injury: RTI) โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ไม่ควรถือเป็นอุบัติเหตุเนื่องจากเป็นเรื่องที่ป้องกันได้
6
. งบค่าเสื่อม ระดับเขต 10% สปสช.แจ้งอนุมัติ ภาพรวมเขตฯ 6 จานวน 63 รายการ วงเงิน
47.42 ล้านบาท (จ.ตราดได้รับ 5 ร ายการ วงเงิน 3.43 ล้านบาท) ขอให้เร่งการดาเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
7.
การดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีปี 2561 โดยขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัด
(หน่วยงานเป้าหมายคือ สสจ. /รพท./รพศ.)ดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ปี 2561 โดยจัดทา
แผนงาน/โครงการรองรับ จนเกิดผลที่เป็นรูปธรรม สามารถติดตามและประเมินผล ได้อย่างชัดเจน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
- ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ด้านองค์การ
- ด้านผู้ปฏิบัติงาน
8. การรายงานสรุปผลประสิทธิภาพระดับวิกฤติทางการเงิน เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2560 จ.ตราด
ไม่มีหน่วยบริการที่มีวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7
9. การพัฒนางานวิจัยและการจัดการความรู้เขตสุขภาพที่ 6 เป้าหมาย เพื่อให้ มีการนาองค์ความรู้
และผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและกาหนดนโยบายด้านสุขภาพ ปี 2561 เน้นกลไกลการบริหาร
จัดการ/การสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ /การนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
10.
โครงการสานักงานไร้กระดาษ/ลดกระดาษ (Paper Less) สสจ.ฉะเชิงเทรา นาเสนอ Success
Story สานักงานไร้กระดาษ/ลดกระดาษซึ่งถือเป็นพื้นที่ต้นแบบของเขตฯ 6
11. แผนการปฏิบัติงาน CIO/ST/MIS ปี 2561
1) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเขตสุขภาพที่ 6
2) โครงการจัดทาแผนกาลังคนและพัฒนาบุคลากรด้าน IT
3) โครงการพัฒนาและจัดหาโปรแกรมการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานสาธารณสุขในสังกัด
เขตสุขภาพที่ 6
4) โครงการพัฒนา WEBSITE หน่วยงานทุกระดับ
5) โครงการจัดทา APPLICATIONS ของเขตฯ 6 บนระบบ IOS และแอนดรอยด์
6) โครงการพัฒนาการสื่อสารทาง SOCIAL MEDIA
มติที่ประชุม ทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕61
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ .ตราด ได้จัดทารายงานการประชุม
คปสจ.ตราด ครั้งที่ 2/2๕60 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ไว้ใน Website: www.trathealth.com ของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด หากคณะกรรมการฯ มีข้อแก้ไขขอให้แจ้งได้ที่ฝ่ายเลขา ภายในสัปดาห์แรก
ของเดือนมกราคม 2561
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 2/2561
3.1 สรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 256๑ ข้อมูลจากระบบ GFMIS
ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม 2560
๑) รายงานการเบิกจ่าย งบดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 256๑
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561 ของ สสจ.ตราด และรพ.ตราด
ในระบบ GFMIS ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – 25 ธันวาคม 2560
1.1) งบภาพรวมรับจัดสรรทั้งหมด 97,320,269 บาท เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 19.90 : ไม่ผ่าน
(เป้าหมายงบภาพรวม ไตรมาส 1 ร้อยละ 30.29)
- สสจ.ตราด ร้อยละ 26.01 : ไม่ผ่าน
- รพ.ตราด ร้อยละ 9.09 : ไม่ผ่าน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพรวม ไม่ได้ตามเป้าหมายทั้งหน่วย สสจ.ตราด และ รพ.ตราด
1.2)
งบลงทุนรับจัดสรรทั้งหมด 76,678,300.00 บาท เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 18.03 : ไม่ผ่าน
(เป้าหมายงบลงทุน ไตรมาส 1 ร้อยละ 21.11)
- สสจ.ตราด ร้อยละ 29.23 : ผ่าน
- รพ.ตราด ร้อยละ 0 : ไม่ผ่าน
จากการตรวจสอบ/วิเคราะห์ พบว่า ผลการเบิกจ่าย งบลงทุนภาพรวม ไม่ได้ตามเป้าหมายเนื่องจาก
มีรายการสิ่งก่อสร้างบนพื้นที่เกาะ(เกาะกูด/เกาะหมาก) จากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างยากและ
ไม่เป็นไปตามแผนฯ ส่งผลให้การดาเนินงานล่าช้า และมีรายการสิ่งก่อสร้างงบผูกพันที่มีวงเงินสูงปี 2561 (รพ.ตราด)
ยังไม่มีการเบิกจ่าย (ซึ่งรายละเอียดตามรายงานการติดตามงบลงทุนฯ)
1.
3) งบด้าเนินงานรับจัดสรรทั้งหมด 20,382,969.00 บาท เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 27.18 : ไม่ผ่าน
(เป้าหมายงบดาเนินงานไตรมาส 1 ร้อยละ33)
- สสจ.ตราด ร้อยละ 16.04 : ไม่ผ่าน
- รพ.ตราด ร้อยละ 55.38 : ผ่าน
จากการตรวจสอบ/วิเคราะห์ พบว่า ผลการเบิกจ่าย งบดาเนินงานภาพรวม ไม่ได้ตามเป้าหมาย
เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่าปีที่ผ่านมา (รับจัดสรรปลายเดือนตุลาคม 2560)
๒) รายงาน
ติดตามงบลงทุน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 256 ๑
รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างดาเนินการ 8 รายการ
ลาดับ

รายการ

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

หน่วยงาน

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรรปีงบ 60
รพ.คลองใหญ่
9,423,400

เบิกจ่ายแล้ว
4,473,170

เงินคงเหลือ

ความก้าวหน้า

4,581,830 เบิกงวดที่ 5 แล้ว
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ตามงวดงาน

6
2. อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง รพ.คลองใหญ่
3. ก่อสร้างระบบส่งน้าแบบถังสูง สสจ.ตราด
ขนาดบรรจุ 10 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมเดินระบบท่อประปา
4. อาคารเอ็กซเรย์คลอด ICU
รพ.ตราด
และพักผู้ป่วย คสล.6 ชั้น

5. ปรับปรุงระบบกันรั่วซึมชั้น
ดาดฟ้าอาคารสกลสังฆปริณายก
จานวน 1 รายการ
6. ทาสีภายนอก อาคารสกลมหา
สังฆปริณายกจานวน 1 รายการ
7. ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรม
ชั้นGอาคารสกลมหาสังฆปริณา
ยก จานวน 1 รายการ
8. อาคารจอดรถ

รพ.ตราด

43,164,300

7,465,120

443,000

1,167,780 เบิกงวดที่ 5 แล้ว
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ตามงวดงาน
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ก่อสร้าง

41,069,600 เบิกล่วงหน้าแล้ว
15,419,600 ส่งมอบพื้นที่แล้ว100%
15%
ผู้รับเหมาเข้างานแล้ว
25,650,000 บาท
กาลังดาเนินการตามงวด
งานที่ 1 นัดตรวจงานงวด
ที่ 1 วันที่ 7 ธันวาคม
2560
2,000,000
อยู่ระหว่างจัดทาเอกสาร
ประกาศประกวดราคา

รพ.ตราด

300,000

รพ.ตราด

4,800,000

รพ.ตราด

53,868,200

ตรวจรับงานแล้วอยู่ระหว่าง
รายงานผลการตรวจรับ
อยู่ระหว่างทบทวนแบบ
แปลน
6,832,500

ส่งมอบพื้นที่และผู้รับเหมา
เข้างานแล้ว เบิกล่วงหน้า
แล้ว 15% วงเงิน
6,832,500 บาท อยู่
ระหว่างดาเนินการตาม
งวดงานที่ 1

รายงานติดตามงบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดตราด
รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์ 39 รายการ
ลาดับ

รายการ

1

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 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

ราคาต่อหน่วย จานวน วงเงินปี 61 ชื่อหน่วยงาน
1,288,000

1

1,288,000

1

356,000

1

36,000

อาเภอ

ความคืบหน้าการ
ดาเนินงาน
สสจ.ตราด เมืองตราด ประกาศหาตัวผู้ขายแล้ว
เสนอราคาวันที่ 27 พ.ย.
พิจารณาผล 28 พ.ย.

สสจ.ตราด เมืองตราด

356,000
36,000

สสอ.บ่อไร่

บ่อไร่

แจ้งยกเลิก
รายการแล้ว
อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อใน
ระบบ EGP คาดว่าจะทา
สัญญาวันที่ 24 พ.ย.

7
4
5

6
7
8

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

1
36,000

36,000 สสอ.แหลม แหลมงอบ อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อใน
งอบ
ระบบ EGP คาดว่าจะทา
สัญญาวันที่ 24 พ.ย.
36,000 สสอ.เมือง เมืองตราด อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อใน
ระบบ EGP คาดว่าจะทา
สัญญาวันที่ 24 พ.ย.

36,000

1

36,000

1

36,000

36,000

1

36,000

428,000

1

428,000

428,000

1

428,000

สสอ. คลองใหญ่ อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อใน
คลองใหญ่
ระบบ EGP คาดว่าจะทา
สัญญาวันที่ 24 พ.ย.
สสอ.
เขาสมิง อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อใน
เขาสมิง
ระบบ EGP คาดว่าจะทา
สัญญาวันที่ 24 พ.ย.
รพ.บ่อไร่
บ่อไร่ อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อใน
ระบบ EGP คาดว่าจะทา
สัญญาวันที่ 30 พ.ย.
รพ.สต. แหลมงอบ อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อใน
บางกระดาน
ระบบ EGP คาดว่าจะทา
สัญญาวันที่ 30 พ.ย.
รพ.เกาะช้าง เกาะช้าง อยู่ระหว่างเรียกทาสัญญา
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ยูนิตทาฟัน (Dental Master
Unit)

10

เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น 1
375,000
เครื่อง
เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า 260,000
พร้อมอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง
กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา
1,200,000
ดิจิตอล 1 เครื่อง
เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่
520,000
สัมผัสกระจก 1 เครื่อง
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
120,000
พร้อมระบบประมวลผลขนาด
กระดาษบันทึกแบบThermalไม่
น้อยกว่าA4 1 เครื่อง

1

375,000

1

260,000 รพ.เกาะช้าง เกาะช้าง อยู่ระหว่างเรียกทาสัญญา

1

เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด
อัตโนมัติ(AED) 1 เครื่อง
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด
อัตโนมัติ(AED) 1 เครื่อง
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด
อัตโนมัติ(AED 1 เครื่อง
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด
ไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัด
คาร์บอนไดออกไซด์และ
ออกซิเจน 1 เครื่อง

130,000

1

130,000

1

1,200,000 รพ.เกาะช้าง เกาะช้าง อยู่ระหว่างเรียกทาสัญญา
นัด 30 พ.ย.
520,000 รพ.เกาะช้าง เกาะช้าง อยู่ระหว่างเรียกทาสัญญา
นัด 30 พ.ย.
120,000 รพ.สต.
เกาะช้าง ประกาศหาตัวผู้ขายแล้ว/
สลักเพชร
ไม่มีผู้ค้ายื่นเสนอราคา/อยู่
ระหว่างทบทวนสเปคเพื่อ
ขออนุมัติด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง
130,000 รพ.สต.คลอง เกาะช้าง ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ
สน
22 พ.ย.
130,000
รพ.สต.
เกาะช้าง ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ
คลองพร้าว
22 พ.ย.
130,000
รพ.สต.
เกาะช้าง ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ
เจ็กแบ๊
22 พ.ย.
480,000 รพ.เกาะกูด เกาะกูด อยู่ระหว่างเรียกทาสัญญา

11
12
13
14

15
16
17
18

130,000
480,000

1
1

1
1

8
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28

29

30
31
32
33

เครื่องติดตามการทางานของ
150,000
หัวใจและสัญญาณชีพ 1 เครื่อง
เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่
520,000
สัมผัสกระจกตา 1 เครื่อง
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุม
450,000
ด้วยปริมาตรและความดัน
เคลื่อนย้ายได้ 1 เครื่อง
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วย
920,000
คลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัว
1 เครื่อง
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด
130,000
อัตโนมัติ(AED) 1 เครื่อง
กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา
1,200,000
ดิจิตอล 1 เครื่อง
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด
130,000
อัตโนมัติ(AED) 1 เครื่อง
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
120,000
พร้อมระบบประมวลผลขนาด
กระดาษบันทึกแบบThermal
ไม่น้อยกว่าA4 1 เครื่อง

1

เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด
อัตโนมัติ(AED 1 เครื่อง
กล้องส่องตรวจลาไส้ใหญ่แบบ
คมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซ.ี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ
เบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน
เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกใน
ครรภ์(Doptone) 3 เครื่อง
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบ
สอดแขนชนิดอัตโนมัติ 2 เครื่อง
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด
อัตโนมัติ(AED) 2 เครื่อง
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
พร้อมระบบประมวลผลขนาด

1

150,000 รพ.เกาะกูด
520,000

รพ.เกาะกูด

เกาะกูด ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ
22 พ.ย.
เกาะกูด อยู่ระหว่างเรียกทาสัญญา
นัด 30 พ.ย.
เกาะกูด ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ
22 พ.ย.

1

450,000 รพ.เกาะกูด

1

920,000 รพ.เกาะกูด

เกาะกูด ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ
22 พ.ย.

1

130,000 รพ.เกาะกูด

1

1,200,000 รพ.เกาะกูด

เกาะกูด ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ
22 พ.ย.
เกาะกูด อยู่ระหว่างเรียกทาสัญญา
นัด 30 พ.ย.
เกาะกูด ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ
22 พ.ย.
เกาะกูด ประกาศหาตัวผู้ขายแล้ว/
ไม่มีผู้ค้ายื่นเสนอราคา/อยู่
ระหว่างทบทวนสเปคเพื่อ
ขออนุมัติด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง
เกาะกูด ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ
22 พ.ย.
เมืองตราด ประกาศผู้ชนะการเสนอ
ราคา วันที่ 13 พ.ย.
2560 เว้นระยะอุทธรณ์
ก่อนลงนามในสัญญา7 วัน
เมืองตราด รายงานผลการพิจารณา/
อนุมัติสั่งซื้อ

1

130,000

1

120,000

1

130,000

1

2,060,000

รพ.สต.
เกาะหมาก
รพ.ตราด

821,000

1

821,000

รพ.ตราด

75,000

3

225,000

70,000

2

140,000

130,000

2

260,000

120,000

2

240,000

รพ.ตราด เมืองตราด เรียกผู้เสนอราคา
ทาสัญญา
รพ.ตราด เมืองตราด เรียกผู้เสนอราคา
ทาสัญญา
รพ.ตราด เมืองตราด เรียกผู้เสนอราคา
ทาสัญญา
รพ.ตราด เมืองตราด เรียกผู้เสนอราคา
ทาสัญญา

130,000

รพ.สต.
อ่าวพร้าว
รพ.สต.
เกาะหมาก

2,060,000

9
กระดาษบันทึกแบบThermalไม่
น้อยกว่าA4 2 เครื่อง
34

เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น 3
เครื่อง

35

เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วย
ไฟฟ้า 3 เครื่อง
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ
พร้อมเตียงปรับระดับได้ 3
เครื่อง

36

37 หม้อต้มแผ่นความร้อน 3 หม้อ
38
39

เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า 3
เครื่อง
หม้อแช่พาราฟิน 3 หม้อ

375,000

3

1,125,000

86,000

3

258,000

375,000

3

1,125,000

97,000

3

291,000

3

114,000

3

162,000

38,000

รพ.ตราด เมืองตราด ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา
ดาเนินการจัดซื้อครั้งใหม่
จัดทารายงานขอซื้อ/
ประกาศ/เอกสารเชิญชวน
ครั้งที่ 2
รพ.ตราด เมืองตราด เรียกผู้เสนอราคาทาสัญญา
รพ.ตราด เมืองตราด ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคา ดาเนินการ
จัดซื้อใหม่ รายงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ ครั้งที่ 2
รพ.ตราด เมืองตราด เรียกผู้เสนอราคาทา
สัญญา
รพ.ตราด เมืองตราด เรียกผู้เสนอราคาทา
สัญญา
รพ.ตราด เมืองตราด เรียกผู้เสนอราคาทาสัญญา

54,000

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ
ลาดับ รายการ
ราคาต่อหน่วย จานวน วงเงินปี 61
...

1

เจาะบ่อบาดาล 1 แห่ง

230,000

1

230,000

รพ.เกาะกูด

800,000

1

800,000

รพ.เกาะกูด

2,000,000

1

2,000,000

รพ.เกาะกูด

320,000

1

320,000 รพ.สต.เกาะหมาก

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
2,000,000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้านคลอง 1 แห่ง

1

2,000,000 รพ.สต.คลองพร้าว

2 โรงจอดรถ ขนาด 4 คัน (รวมค่า
ขนส่ง20%) 1 หลัง
3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวม
ทางระบายน้าและไหล่ทาง พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,041 ตารางเมตร
(รวมค่าขนส่ง20%) 1 แห่ง
4
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าจาก 2 เฟส
เป็น 3 เฟส(รวมค่าขนส่งหม้อ
แปลงไฟฟ้ารวมค่าติดตั้ง)1ระบบ
5

ชื่อหน่วยงาน

อาเภอ

ความคืบหน้า
การดาเนินงาน

เกาะกูด ได้ราคากลางแล้ว
สนง.โยธาจังหวัด
ตรวจสอบและให้
แก้ไขราคากลาง
ใหม่
เกาะกูด เสนอขออนุมัติ
ราคากลาง
เกาะกูด เสนอขออนุมัติ
ราคากลาง
เกาะกูด อยู่ระหว่าง คกก.
ราคากลาง
กาหนดราคา
กลางค่าก่อสร้าง
เกาะช้าง
แจ้งยกเลิก
รายการแล้ว

10
ประธาน แจ้งเพิ่มเติมว่ารายการที่ล่าช้าขอให้กลุ่มงานบริหารฯ ทาบันทึกแจ้งเตือนผู้รับเหมาด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การบันทึกโปรแกรมการรายผลการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
พบว่ายังไม่เป็นปัจจุบันขอความร่วมมือจากทุก CUP ให้บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมด้วย รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 7
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.)
จังหวัดตราด
๕.๑ สมาคม อสม. จังหวัดตราด
ไม่มี
๕.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
ไม่มี
๕.๓ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ้าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ไม่มา
๕.๔ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด
ไม่มี
๕.๕ เรื่องแจ้งให้ทราบจากรักษาการฯ นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
ไม่มา
๕.๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ไม่มี
๕.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากรักษาการฯ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
๕.๗.๑ เรื่องแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้ให้ความสาคัญผู้ป่วยในราชานุเคราะห์
ขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขช่วยดูแลและติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในราชานุเคราะห์ในพื้นที่ทุกรายด้วย
๕.๗.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายประธาน สุรกิจบวร) ขอให้อาเภอเกาะกูดนาร่อง
ในเรื่องของงานแพทย์แผนไทย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๘ เรื่อง
แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
ไม่มา
๕.๙ เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ 6.๔ ตราด
ไม่มี
๕.๑๐ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดย นางมาลัย สรวมชีพ
- การเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ในการตรวจราชการฯ รอบ ๑/๒๕๖๑

11
วันที่ ๓๑ ม.ค.- ๒ ก.พ.๖๑ (ใช้วิธีจับฉลากเลือกพื้นที่)
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.1๑ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ไม่มี
๕.๑๒ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ ณ โรงเรียน ตชด.เขาฉลาด และ
โรงเรียน ตชด.ท่ากุ่ม ในวันที่ 29 มกราคม 2561 โดย มีคณะทันตแพทย์ ที่ตามเสด็จมาให้บริการทันตกรรม
แก่ประชาชนด้วย จึงขอความร่วมมือจากสถานบริการสาธารณสุขทั้ง 2 แห่ง ช่วยแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในพื้นที่ทราบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑๓ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ โดย นายอาวิภัช ภาอุทัยศิริ
สปสช.เขต 6 ระยอง สรุปผลการให้บริการผู้ป่วยในเฉพาะสิทธิ UC ปี 2560 ให้ที่ประชุม
อปสข. วันที่ 14 ธันวาคม 2560 รับทราบ เพื่อให้หน่วยบริการได้นาไปวิเคราะห์เปรียบเทียบหน่วยบริการที่อยู่ใน
ระดับขนาดเดียวกัน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการรักษาให้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑๔ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ไม่มี
๕.๑๕ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มี
๕.๑๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ด้วยมีหนังสือแจ้งเวียนจากคระกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ หมวด ๖ ข้อ ๑๘ ถึงข้อ ๒๒ โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยใช้เงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐
๒. ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยา ที่องค์การเภสัชได้ผลิตออกจาหน่ายโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง
๓. ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของเงินงบประมาณค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยตามรายการของหน่วยงานนั้นๆ
ซึ่งบัญชียาและเวชภัณฑ์ที่องค์การเภสัชกรรมผลิตและมีจาหน่าย ซึ่งสามารถดูได้จากหนังสือ
บัญชีราคายาองค์การเภสัชกรรมเล่มสีส้ม ที่ทางกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้แจกให้ห้องยาโรงพยาบาลทุกแห่งแล้ว
และสามารถดูข้อมูลบัญชียาฯ ได้จากเว็บไซด์ https://dmsic.moph.go.th ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์
กระทรวงสาธารณสุข โดยจะมีการอัพเดทฉบับเพิ่มเติมทุกเดือน
มติที่ประชุม รับทราบ
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๕.๑๗ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ไม่มี
๕.๑๘ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
๕.๑ ๘.๑ แจ้งคาสั่งจังหวัดตราด ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเจริญ
พระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร และสวดมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยกาหนดจัดทุกวันที่ ๒๘
ของเดือน เวลา ๑๕.๓๐ น.ในส่วนที่มอบหมายให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ
คือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ วัดห้วงพัฒนา ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง ,วันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วัดคลองมะนาว
ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ และวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วัดน้าเชี่ยว ต.น้าเชี่ยว อ.แหลมงอบ
๕.๑๘.๒ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมพิธีสวดมนต์
ข้ามปีเพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๐๐ น.
ณ วัดห้วงพัฒนา ต. แสนตุ้ง อ.เขาสมิง
๕.๑๘.๓ แจ้งมีงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาระบบบริการนิติเวช ให้กับโรงพยาบาล
ชุมชนทั้งจังหวัด จานวน ๖,๐๐๐ บาท (โดยจะพิจารณาให้กับโรงพยาบาลใดที่เขียนขอเบิกมาก่อนได้ก่อน)
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑๙ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดย นายไพริน ศิริพันธ์
๕.๑ 8.1 แจ้งเรื่องการส่งหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยขอให้ส่งหนังสือฯ
ถึงงานธุรการ สสจ.ตราดก่อนวันเดินทาง เนื่องจากปัจจุบัน สสจ.ตราด จะใช้วิธีการออกเลขหนังสือทางเอกสาร
อิเลคทรอนิกส์ โดยจะเริ่มดาเนินการในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งวิธีนี้จะไม่สามารถออกเลขหนังสือย้อนหลังได้
ในกรณีเร่งด่วนขอให้ส่งหนังสือมาทางแฟกซ์ให้งานธุรการ สสจ.ตราด เพื่อออกเลขหนังสือให้ก่อน
๕.๑8.1 แจ้งเรื่องการที่ข้าราชการที่จะขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ ขอให้ส่งหนังสือ
ให้กับ สสจ.ตราด ก่อน ๗ วันทาการ เพื่อให้ นพ.สสจ.ตราด ลงนามเห็นชอบก่อน หลังจากนั้นจึงเสนอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตราดลงนามอนุมัติต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
5.๒๐ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ โดย นางชวินี วรรณรัตน์
ไม่มี
๕.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เรื่องแจ้งจากการประชุมคณะอานวยการยาเสพติด รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กาชับขอให้
หน่วยงานของสาธารณสุขดูแลตรวจสอบร้านขายยาด้วย โดยเฉพาะเน้นการขายยาทรามาดอลห้ามขายให้เยาวชนอายุ
ต่ากว่า 18 ปี และจาหน่ายได้ไม่เกิน 20 เม็ดต่อคน และต้องจัดทาบัญชีควบคุมการขายยาด้วย เพื่อให้จังหวัด
ตรวจสอบได้ ซึ่งร้านขายยาที่จะขายยาทรามาดอลได้นั้น จะต้องเป็นร้านขายยาแผนปัจจุบัน(ขย.1) ที่มีเภสัชกรเท่านั้น
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ
ไม่มี
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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

