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รายงานการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 5/๒๕60 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕60 เวลา ๑๓.3๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้้า ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ผู้เข้าประชุม
1. นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
สสจ.ตราด
2. นายเจริญ สินธุวงษ์
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลตราด
รพ.ตราด
3. พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ
สสจ.ตราด
ด้านเวชกรรมป้องกัน
4. นายสุรชัย เจียมกูล
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
สสจ.ตราด
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
สสจ.ตราด
5. นางอัจฉราภรณ์ ละเอียดดี
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
สสจ.ตราด
(ด้านบริการทางวิชาการ)
6. นายนุกูล สุขเกื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สสจ.ตราด
7. นางมาลัย สรวมชีพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
สสจ.ตราด
8. นายชยพล คุปติชญานนท์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สสจ.ตราด
9. นางนวลนภา กิตติกุล
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
สสจ.ตราด
10. น.ส.ธมกร กรปิยะศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
สสจ.ตราด
11. นางศิรินทิพย์ ทองย้อย
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สสจ.ตราด
12. นายวัชชิระ เดือนฉาย
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
สสจ.ตราด
13. น.ส.ลาวัลย์ วิเศษฤทธิ์
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
สสจ.ตราด
14. ทพญ.ณภัสภรณ์ วิรุศม์ธนัชพร
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
สสจ.ตราด
15. นายไพริน ศิริพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สสจ.ตราด
16. นางชวินี วรรณรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
สสจ.ตราด
17. นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงษ์
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลแหลมงอบ
รพ.แหลมงอบ
18. นพ.ณัฐพล คณาทรัพย์
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ่อไร่
รพ.บ่อไร่
19. พญ.ศรีประภา โกมารกุล ณ นคร รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง
รพ.เกาะช้าง
20. นพ.วิทยา สุริโย
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาสมิง
รพ.เขาสมิง
21. พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่
รพ.คลองใหญ่
22. นางสุรีย์ ราไพ
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูด
รพ.เกาะกูด
23. นายชานาญ ชาปฏิ
สาธารณสุขอาเภอเมืองตราด
สสอ.เมืองตราด
24. นายธเนศ ภัทรวรินกุล
สาธารณสุขอาเภอเขาสมิง
สสอ.เขาสมิง
25. นายกิตติพงศ์ โตสติ
แทนสาธารณสุขอาเภอบ่อไร่
สสอ.บ่อไร่
26. นายปรีชา พัสนาพิณ
สาธารณสุขอาเภอแหลมงอบ
สสอ.แหลมงอบ
27. นายนรศักดิ์ เงางาม
สาธารณสุขอาเภอคลองใหญ่
สสอ.คลองใหญ่
28. นายบุรินทร์ ไตรรัตน์
สาธารณสุขอาเภอเกาะช้าง
สสอ.เกาะช้าง
29. นายชูเกียรติ แซ่เอี้ย
สาธารณสุขอาเภอเกาะกูด
สสอ.เกาะกูด
30. นางยุพิน วรฉัตร
แทนหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที6่ .4 ศตม.ที่ 6.4 ตราด
31. นายวีระทรัพย์ คงดี
แทนนายกสมาคม อสม.จังหวัดตราด
ชมรม อสม.จ.ตราด
32. นางกัญจน์ณัฏฐา ทรัพย์กาธร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เทศบาลเมืองตราด
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33. นางบุญศรี พันธ์พิริยะ
34. นางชมชืน่ นาควิเวก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สสจ.ตราด
สสจ.ตราด

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นายพนัส นิตรมร
2. นายทรงวิทย์ ภิรมย์ภักดิ์
3. นายวินัย จันทร์แสง
4. นายสิทธิ์ เชื้อฉลาด

หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
ติดราชการ
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
ติดราชการ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
ติดราชการ
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. น.ส.ลาวัณย์ ถนอมสัตย์
2. นายสิทธิชัย เจริญรัมย์
3. นายกนิษฐ์ สุขะ
4. นายพงศ์อนุชิต มุกสิกรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการสาธารณสุข

สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
รพ.เกาะช้าง

ประธานในที่ประชุม นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.3๐ น.
วาระก่อนการประชุม
1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ขอแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้แก่
นพ.วิทยา สุริโย เนื่องในโอกาสได้รับตาแหน่งใหม่ ตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาสมิง
2. มอบค่าสินไหมทดแทนผู้เสียชีวิตในระบบ EMS จานวน 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)
ด้วยนายเกียรติศักดิ์ กะยุตา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ หน่วยกูช้ ีพ รพ.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
ได้ทาประกันอุบัติเหตุกลุ่มสาหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินกับโครงการทิพยประกันภัย
จากัด (มหาชน) และได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 59
บริษัททิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) จึงได้ส่งเช็คค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุมอบให้แก่มารดาของผู้เสียชีวิตคือ
นางสาวชูใจ ปิดทอง จานวน 100,000 บาท พร้อมค่าจัดทางานศพ จานวน 5,000 บาท
3. มอบรางวัลประกวดผลงานทีม SRRT ความครอบคลุม ครบถ้วน ทันเวลา ในการส่งรายงาน 506
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้จัดกิจกรรมประกวดผลงานทีม SRRT
ด้านความครอบคลุม ครบถ้วน ทันเวลาในการส่งรายงาน 506 ภายใต้โครงการบริหารจัดด้านส่งเสริมสุขภาพ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาของจังหวัดตราด ปี งบประมาณ 2560 (ด้านการควบคุมโรคติดต่อ)
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อ และเสริมสร้างขวัญกาลังในให้กับเจ้าหน้าที่ ทีม SRRT
ในการปฏิบัติงาน ซึง่ ข้อมูลที่นามาใช้ในการประกวด เป็นข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ โปรแกรม 506 และ
ข้อมูล 43 แฟ้ม ปี พ.ศ.2559 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 59) ผลการประกวดมีทีมที่ได้รับเงินรางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1
5,000 บาท
จานวน 1 รางวัล ได้แก่ อ.แหลมงอบ
รางวัลที่ 2
3,000 บาท
จานวน 1 รางวัล ได้แก่ อ.คลองใหญ่
รางวัลที่ 3
2,000 บาท
จานวน 1 รางวัล ได้แก่ อ.เขาสมิง
รางวัลชมเชย 1,000 บาท
จานวน 4 รางวัล ได้แก่ อ.เกาะช้าง/เกาะกูด/บ่อไร่/เมืองตราด
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ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
1) ที่ทาการปกครองจังหวัดตราด แจ้งแต่งตั้งสารวัตรกานัน จานวน 2 ราย ดังนี้
- นางสาวมัย หาญเทศ สารวัตรกานันตาบลประณีต อาเภอเขาสมิง
- นายสนธยา ถวิลวงษ์ สารวัตรกานันตาบลห้วงน้าขาว อาเภอเมือง
2) แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่ ดังนี้
- นายพิศุทธิ์ มิกาศ ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินตราด
- นายปราโมทย์ ฉันทะ ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
- นายเกริกชัย พรหมดวง ย้ายมาดารงตาแหน่ง ธนารักษ์พื้นที่ตราด
- นายบรรเทา ดวงนภา ย้ายมาดารงตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดตราด
- นายนฤวุฒิ นิรุตติพงศ์ ย้ายมาดารงตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
3) สานักงานคลังจังหวัดตราด แจ้งผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
(งบลงทุน) ประจาปี 2560 ในการจัดเรียง ๑๕ อันดับ ของ รพ.ตราด ติดอันดับที่ 10 ดาเนินการเบิกจ่ายได้
11 % และ ของ สสจ.ตราด ติดอันดับที่ 15 ดาเนินการเบิกจ่ายได้ 31 % ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดคราดได้กาชับว่า
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ขอให้มีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น
4) งบประมาณปี 2560 ขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ดาเนินการ เมื่อได้รับงบจัดสรรมาแล้ว ขอให้เร่งดาเนินการต่อไป
นางมาลัย สรวมชีพ แจ้งเพิ่มเติมว่า อาคารจอดรถของ รพ.ตราด วงเงิน 58 ล้านบาท ได้รับแจ้งจัดสรรมาแล้ว
อยู่ระหว่างรอเงินโอน ขอให้ รพ.ตราด ส่งแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้กับกระทรวง เพื่อที่กระทรวงฯ จะได้โอนเงินให้
5) งบประมาณปี 2561 ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้ไปประชุมจัดทาแผนฯ เมื่อวันที่ 14 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตสุขภาพที่ 6/สปสช.เขต 6 ระยอง
และการประชุม อื่นๆ
เรื่องแจ้งจากการประชุมเขตสุขภาพที่ 6
1) การลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขระหว่างเขตสุขภาพที่ 6 กับมหาวิทยาลัยบูรพา/วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ชลบุรี/วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกล้า จันทบุรี /วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร ชลบุรี มอบกลุ่มงานทรัพย์ฯ ประสานกับเขตฯ 6
เรื่องหลักสูตรด้วย
2) การมอบประกาศเกียรติบัตร ให้แก่ตัวแทนจังหวัดที่ผ่านการรับรองทีมผู้ก่อการดีระดับทองแดง
ปี 2559 ทั้ง 8 จังหวัด โดย สคร.6 จ.ชลบุรี
3) ความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ประสบอุบัติเหตุ กรณี น.ส.จิรชญา จานุสรณ์
ซึ่ง นพ.สสจ.จันทบุรี ได้แจ้งยอดเงินจากการบริจาคเพื่อช่วยเหลือจานวน ๒ ล้านบาทเศษ
4) แจ้งแนวทางการดาเนินงานความปลอดภัยในรถพยาบาลของเขตสุขภาพที่ 6
- การทาประกันภัยรถยนต์ขอให้ทาประกันภัยชั้น 1
และขอให้ติดเข็มขัดนิรภัยทุกคัน
- มีระบบ
GPS และระบบแจ้งเตือนหากขับเร็วเกินกาหนด
- ลดการใช้ไซเรน โดยไม่จาเป็น
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- จัดอุปกรณ์
Transport Ventilator แทนการบีบ Ambubag
ประธาน แจ้งเพิ่มเติมว่า รถ Refer ของสถานบริการทุกแห่งขอให้ติดกล้องให้ครบทุกคันๆ ละ ๔ จุด คือ ติดกล้อง
ด้านหน้ารถ/ที่คนขับ/ห้องผู้โดยสาร/ด้านหลังรถ
5) การติดตามการบริหารจัดการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ทิ่ดิน และส่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และงบกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขอให้ทุกจังหวัดเร่งดาเนินการให้ได้
ตามเป้าหมาย
5) เขตฯ 6 จัดสรรแพทย์ให้ รพ.เกาะช้าง ๑ คน ขอให้กลุ่มงานทรัพย์ฯ ประสานกับเขตฯ 6 ด้วย
๖) เขตฯ 6 เสนอชื่อนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นประจาปี 2559 ต่อสมาคมนักบริหารโรงพยาบาล
แห่งประเทศไทย จานวน 2 คน คือ นพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย ผอ.รพ.เขาสุกิม จ.จันทบุรี และ นพ.จรัญ บุญฤทธิการ
ผอ.รพ.อภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ขอให้ทุกจังหวัดพิจารณาส่งเพิ่มด้วย
๗) การขออนุมัติขยายกรอบอัตรากาลัง 80
% ถึง 100 % เพื่อจ้างลูกจ้างและ พกส. ซึ่งของจังหวัด
ตราด ได้ขอ พกส. 2 แห่ง คือ ของ รพ.บ่อไร่ 1 ตาแหน่ง และ ของ รพ.คลองใหญ่ 1 ตาแหน่ง (จ้างให้ สสจ.ตราด)
๘) การติดตามงบค่าเสื่อม (งบลงทุน) ปี2560 จากการรายงานในระบบโปรแกรม จังหวัดตราด
ยังทาได้น้อยขอให้ทุก CUP ช่วยเร่งรัดการบันทึกลงในโปรแกรม
๙) งบ
PP Non UC ขอให้มีการดาเนินงานเชิงรุก
๑๐) การขับเคลื่อนงบ
PP ในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในเขตสุขภาพที่ ๖
งบประมาณยังมีเหลืออยู่ในกองทุนฯ เป็นพันล้านบบาท ขอให้ติดตามเร่งรัดให้มีการใช้เงิน
๑๑) รายงานผลการจัดสรรเงิน
IP ของหน่วยบริการในเขตฯ 6 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559 )
ข้อมูล IP ของตราดผลงานน้อย ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การเงิน
1๒) การจัดสรรอัตรากาลังพนักงานราชการ เขตฯ 6 ได้รับจัดสรร 76 อัตรา
1๓) การคัดเลือกหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่เป็นเลิศ Bright Spot จังหวัดละ 1 รพ.
๑๔) การบริหารตาแหน่งว่างของเขตฯ 6 ขอให้เร่งดาเนินการภายใน ๓ เดือน ซึ่งของจังหวัดตราด
มีว่าง ๑๙ ตาแหน่ง มอบกลุ่มงานทรัพย์ฯ ประสานดาเนินการ
๑๕) ขอให้เตรียมความพร้อมเรื่องโรคไข้หวัดนก
1๖) การบริหารความเสี่ยง ซึ่งเขตจะ
Transfer monitor จังหวัดในเขตฯ โดยใช้โปรแกรมบริหาร
ความเสี่ยง ผลงานการบริหารความเสี่ยงของจังหวัดตราดอยู่ในระดับ 3 ใน 7 ซึ่งผลงานยังต่าอยู่ มอบให้กลุ่มงาน
ประกันฯ ประสานดาเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕60
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ . ได้จัดทารายงานการประชุม
คปสจ.ตราด ครั้งที่ 4/2๕60 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ไว้ใน Website : www.trathealth.com ของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 3/2560
3.1 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 ของจังหวัดตราด (สสจ.+
รพ.ตราด) ในระบบ GFMIS ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – 21 กุมภาพันธ์ 2560
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1) ภาพรวม เบิกจ่ายได้ร้อยละ 23.67 แยกเป็น สสจ.ตราด ร้อยละ32.63/รพ.ตราด
ร้อยละ 16.89 (เป้าหมายภาพรวม ไตรมาส 2 ร้อยละ 52)
2) งบลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 18.67 แยกเป็น สสจ.ตราด ร้อยละ 30.52 / รพ.ตราด
ร้อยละ 12.63 (เป้าหมายงบลงทุน ไตรมาส 2 ร้อยละ 41)
3) งบดาเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 40.32 แยกเป็น สสจ.ตราด ร้อยละ 36.09 /
รพ.ตราดร้อยละ 52.0 (เป้าหมายงบดาเนินงาน ไตรมาส 2 ร้อยละ 55)
จากข้อมูลฯ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย ทั้งภาพรวม สสจ.ตราด และ รพ.ตราด
จากการตรวจสอบ/วิเคราะห์ พบว่า
งบด้าเนินงาน
รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และยังไม่มีการเบิกจ่าย
1. ยอดเงินที่ได้รับจัดสรร (ค่อนข้างสูง) แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เช่น งบค่าตอบแทนกาลังคน
สาธารณสุข (ฉ.11,ฉ.12) จานวน 4,180,473 บาท เนื่องจากที่ผ่านมารอการประกาศใช้ฯ จากส่วนกลาง และ
ขณะนี้กลุ่มงานบริหารฯ ได้แจ้งให้พื้นที่เตรียมส่งหลักฐานเบิกมาที่ สสจ.ตราด
ประธาน ขอให้ทุก CUP ส่งหลักฐานเบิกมาที่ สสจ.ตราด ภายในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
2. ยอดเงินที่เพิ่งได้รับจัดสรร ได้แก่ งบสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพพื้นที่ทุรกันดาร/
พื้นที่เกาะ (เกาะกูด/เกาะช้าง) อยู่ระหว่างเสนอแผนขอใช้งบประมาณ
รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายล่าช้า
1. แผนบริหารจัดการและสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน ของ สสจ.ตราด จัดสรร
งวดที่ 1 จานวน 1,678,097 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 37.39 ของยอดที่ได้รับจัดสรร
2. แผนบริหารจัดการและสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สสอ.จัดสรรเงินงวดที่ 1
(6 เดือนแรก) จานวน 957,800 บาท เบิกจ่ายภาพรวมของ สสอ. 7 แห่งได้ 413,645.52 บาท คิดเป็นร้อยละ
43.19 ของยอดเงิน ที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 แยกราย สสอ.ดังนี้
1) สสอ.แหลมงอบ ร้อยละ 81.61 ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1
2) สสอ.บ่อไร่ ร้อยละ 71.72 ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1
3) สสอ.เมืองตราด ร้อยละ 58.38 ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1
4) สสอ.เกาะกูด ร้อยละ 31.03 ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1
5) สสอ.เกาะช้าง ร้อยละ 18.17 ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1
6) สสอ.เขาสมิง ร้อยละ 14.62 ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1
7)
สสอ.คลองใหญ่ ร้อยละ 13.95 ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1
งบลงทุน
1. ส่วนของสสจ.ตราด
1) รายการที่วงเงินต่ากว่า 2 ล้านยังไม่ได้เบิกจ่าย 1 รายการ ได้แก่ โรงนึ่งกลาง รพ.บ่อไร่
ผู้รับเหมาดาเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาของงวดงาน
2) รายการที่วงเงิน 2 ล้านขึ้นไป ได้แก่ ก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง รพ.คลองใหญ่
(งบผูกพัน 2 ปี) รอลงนามสัญญา
2. ส่วนของรพ.ตราด
1) รายการที่วงเงิน 2 ล้านขึ้นไป
- ครุภัณฑ์ ยังไม่ได้เบิกจ่ายมี 1 รายการ ได้แก่ เครื่องดมยาสลบฯ รอส่งมอบพัสดุฯ
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- สิ่งก่อสร้างยังไม่ได้ลงนามสัญญา 1 รายการ ได้แก่ก่อสร้างอาคารเอ็กซเรย์ฯ (205.3 ล้านบาท)
(งบผูกพัน 3 ปี เนื่องจากสานักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว/รอหนังสือส่งกลับจากกระทรวงฯ
3.2 รายการงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้รับเพิ่มเติม ของ รพ.ตราด วงเงิน ๔.๖๗ ล้านบาท
๘ รายการ (รอเงินโอน)
3.3 รายงานความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่กันไว้เบิกเหลี่ยมปี รายการก่อสร้าง
อาคารสนับสนุน รพ.ตราด วงเงิน ๔๐.๒ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
นัดส่งงานวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ค่าปรับ ๕๙๑ วัน ยอดเงิน ๒๓,๗๕๘,๒๐๐ บาท )
3.4 การบันทึกโปรแกรมการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
จังหวัดตราดมีการบันทึกข้อมูลโปรแกรมน้อยมาก ขอให้ผู้บริหารทุก CUP แจ้งผู้รับผิดชอบเร่งบันทึกข้อมูล
ในโปรแกรมด้วย รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา
๔.๑ พิจารณาแนวทางการสนับสนุนเงินค่าบริหารจัดการเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ให้หน่วยบริการ
ตามที่ นพ.สสจ.ตราด มอบให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาการสนับสนุนเงินค่าบริหารจัดการเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวให้หน่วยบริการ ซึ่งกลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และได้ร่างหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนเงินฯ ดังนี้
๑) จัดทาโครงการเสนอตามขั้นตอน พร้อมรายละเอียดโครงการ
๒) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแหล่งงบประมาณ
๓) มีความจาเป็นเร่งด่วนในการจัดบริการ และไม่มีแหล่งงบประมาณรองรับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.2 การพิจารณาสนับสนุนเงินค่าบริหารจัดการเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
รอบที่ ๑
จากแหล่งงบค่าบริหารจัดการเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว วงเงิน 13,264,783.46 บาท สนับสนุนกรณี
เร่งด่วนจาเป็นดังนี้
๑) สนับสนุนให้ รพ.เขาสมิง
เพื่อสนับสนุนการจัดบริการรองรับการเปิดอาคารผู้ป่วยนอก
หลังใหม่ วงเงิน ๑,3๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ และแรงงานต่างด้าวที่มา
ใช้บริการ
๒) สนับสนุนให้ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ หนองบอน อ.บ่อไร่ วงเงิน ๒๓๒,๑๐๐ บาท
เพื่อสนับสนุนการจัดบริการด้านกายภาพบาบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากในเขต
รับผิดชอบมีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/สูงอายุ/ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงจานวนมาก รวมถึงการให้บริการกลุ่มแรงงาน
ต่างด้าวด้วย
มติที่ประชุม อนุมัติ
๔.๓ ขออนุมัติ จัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวและแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการให้สิทธิ
(คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยกลุ่มงานประกันฯ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรร เงินเหมาจ่ายรายหัวและแนวทางปฏิบัติ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่องการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข
บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
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ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จังหวัดตราด ได้รับจัดสรร OP/PP/OPAE ในจังหวัด /OP Refer 60% (1,406.40 บาท/
คน/ปี) ตามรายหัวประชากร = 13 ,165,354.74 บาท ส่วนงบ IP/OPAE นอกจังหวัด/ Instrument/
ตรวจวินิจฉัยพิเศษและทาหัตถการหัวใจผู้ป่วยนอกบริการแบบ Ambulatory care = 40% กันไว้กองทุนกลาง
ระดับประเทศ จัดสรรตามผลงาน 1 Adj RW.= 9,600 บาท รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 11
มติที่ประชุม อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด
(คปสจ.) จังหวัดตราด
๕.๑ สมาคม อสม. จังหวัดตราด
ไม่มี
๕.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
ไม่มี
๕.๓ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ้าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ติดราชการ
๕.๔ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด
ไม่มี
๕.๕ เรื่องแจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรม
๕.๕.1 รายงานเปรียบเทียบการจาหน่ายบัตรแรงงานต่างด้าวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งได้มอบ
ให้กลุ่มงานประกันฯ จัดทาข้อมูลตั้งแต่ ปี 2557 ถึงปี 2559 นามาเปรียบเทียบ กัน ตามรายละเอียดเอกสาร
หมายเลข 5
๕.๕.2 ได้จัดประชุม Service Plan โดยมี นพ.ธีรพงษ์ ตุนาค เป็นประธานในที่ประชุม ได้ให้
สาขาใหม่ๆ นาเสนอ เช่น สาขาแพทย์แผนไทย และการปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งจังหวัดตราดยังไม่สามารถทาการ
ปลูกถ่ายอวัยวะได้ แต่สามารถช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ได้
๕.๕.3 รพ.คลองใหญ่ จะจัดประชุม หัวข้อ Inter Claim ในวันที่ 14 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุม พบทะเลรีสอร์ท อ.คลองใหญ่ โดยขอเชิญงานประกันฯ /หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลทุกแห่ง เข้าร่วม
ประขุมด้วย ในรายละเอียดจะประสานแจ้งให้ทราบต่อไป
ประธาน เน้นพื้นที่เกาะขอให้หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล/ผู้รับผิดชอบงานประกันฯ เข้าประชุมฯ ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา
ไม่มี
๕.๗ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
๕.๗.1 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) ในการดูแลสุขภาพตนเอง
ปี 2560 ดังนี้
๑) โดยให้ อสค.มีบทบาท ดังนี้
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๑. เป็นแกนนาปฏิบัติตนด้านสุขภาพที่มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างให้กับครอบครัว
และเป็นผู้ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวตนเอง
๒. ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในครอบครัวตนเองและช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
๓. ประสานงานพัฒนาสุขภาพครัวเรือน และเป็นเครือข่ายใยแมงมุมกับ อสม.
โดยไม่ซ้าซ้อนบทบาทกัน
๒) ดูแลการปฏิบัติตนของสมาชิกในครอบครัว ดังนี้
๑. คุมอาหารอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ลดหวาน/มัน/เค็ม/ลดเนื้อ/ดื่มน้าเปล่า
๒. ดูแลการกินยาให้ตรงเวลาและพาไปพบแพทย์ตามนัด
๓. ออกกาลังกาย
๔. บารุงรักษาจิต
กลุ่มเป้าหมายดาเนินการคือ ญาติของผู้ป่วย จานวน ๒๔๓๒ คนดังนี้
1. ญาติผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังระยะที่ ๔
จานวน ๖๕๐ คน
2. ญาติผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง จานวน ๑,๒๑๖ คน
3. ญาติผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง จานวน ๕๖๖ คน
ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นคือ ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อชะลอ
ไตเสื่อม/ผู้ป่วยติดเตียงลดลง/ลดป่วย โดยมีการคัดเลือกและพัฒนา อสค. ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาส
ที่ 3 และการประเมินศักยภาพครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ ประเมินในไตรมาส 4 รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 6
ประธาน แจ้งว่าไม่ควรจัดอบรม อสค. ควรจะประเมินหน้างานของ อสม. ว่ามีความต้องการอะไร/มีส่วนขาดอะไร
เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจึงหนุนเสริมในส่วนที่เขาต้องการ เช่น ความรู้เรื่องการดูแลแผลกดทับ/
CVA/การเปลี่ยน
สายยาง เป็นต้น
๕.๗.2 การดาเนิน การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อสม. ตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ด้วยกระทรวงสาธารณสุข มีระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อสม.ตามโครงการส่งเสริม
อสม.เชิงรุก ซึ่ง อสม.จะต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแนวทางและ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของ อสม. รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
เรื่องสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ขอให้สาธารณสุขอาเภอทุกแห่งรายงานให้นายอาเภอ
ทราบข้อมูลด้วย เนื่องจากในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้สอบถามนายอาเภอเรื่อง
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ว่าทราบหรือไม่ว่าในพื้นที่มีไข้เลือดออกเกิดที่ใดบ้าง
นางมาลัย สรวมชีพ แจ้งว่าจะนารายงานเรื่องสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่ทางกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส่งให้กับ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เพื่อนาเข้าวาระการประชุมของหัวหน้าส่วนราชการทุกเดือน โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ จะส่ง
ข้อมูลฯ ดังกล่าวให้กับสาธารณสุขอาเภอทุกแห่งทางไลน์ คปสจ.
มติที่ประชุม รับทราบ
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๕.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ 6.๔ ตราด
ไม่มี
๕.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดย นางมาลัย สรวมชีพ
๕.10.1 การกาหนดการนิเทศงาน คปสอ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
- คปสอ.คลองใหญ่ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐
หัวหน้าทีม นางอัจฉราภรณ์ ละเอียดดี
- คปสอ.เขาสมิง วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐
หัวหน้าทีม นายสุรชัย เจียมกูล
- คปสอ.บ่อไร่ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
หัวหน้าทีม นายนุกูล สุขเกื้อ
- คปสอ.เกาะช้าง วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
หัวหน้าทีม นางอัจฉราภรณ์ ละเอียดดี
- คปสอ.เกาะกูด วันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
หัวหน้าทีม พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์
- คปสอ.แหลมงอบ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
หัวหน้าทีม นายสุรชัย เจียมกูล
- คปสอ.เมือง
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
หัวหน้าทีม พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์
รูปแบบการนาเสนอในรายละเอียด ได้ประสานแจ้งทางหนังสือให้ทุก CUP ทราบแล้ว
5.10.2 สรุปแผนคาของบประมาณตามแผนพัฒนาภาคตะวันออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(แผนพัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม) เป็นงบเร่งด่วน ซึ่งได้ไปร่วมประชุมจัดทาแผนกับผู้ว่า
ราชการจังหวัดตราดเมื่อวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมรามาการ์เด้น รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 8
5.10.3 แจ้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 9
5.10.4 แจ้งเรื่องการพัฒนาระบบ HDC ซึ่งทาง สสจ.ตราดจะนาผู้รับผิดชอบงานทั้ง
ระดับจังหวัดและระดับอาเภอ ศึกษาดูงาน ณ จ.ฉะเชิงเทราและ จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2560
โดยออกเดินทางในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าศาลา 100 ปี จ.ตราด
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรค โดย นางศิรินทิพย์ ทองย้อย
รายงาน สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 23
กุมภาพันธ์ 2560 พบผู้ป่วย จานวน 3,728 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 5.70 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 6 ราย สาหรับ
จังหวัดตราด อยู่อันดับที่ 6 ของเขต อันดับที่ 38 ของประเทศ พบผู้ป่วย จานวน 5 ราย คือ พบผู้ป่วย
ในพื้นที่ อ.เมืองตราด 3 ราย /อ.เขาสมิง 1 ราย และ อ.บ่อไร่ 1 ราย
ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต แนวโน้มยังพบผู้ป่วย
กระจายอยู่ทุกพื้นที่ จึงขอความร่วมมือให้ทุกพื้นดาเนินการรณรงค์เฝ้าระวัง/ควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ดังนี้
1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์
สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ
และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค เน้น โรงเรือน โรงธรรม โรงเรียน โรงแรม โรงงาน และโรงพยาบาล
2. ใช้มาตรการทางสังคม/กฎหมาย ในการกาจัดลูกน้ายุงลาย ค่า HI ≤ 10,CI = 0
3. ประสานงานกับ อปท.ในการเตรียมพร้อม วัสดุอุปการณ์ เคมีภัณฑ์ทีมพ่นสารเคมี และ
การจัดเวรทีมพ่นสารเคมีในวันหยุดราชการ
4. การวินิจฉัย รักษาที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และการส่งต่อทันเหตุการณ์
5. ขับเคลื่อนการจัดการพาหะนาโรคแบบผสมผสานในระดับตาบล
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และขอให้ติดตามดูรายงานไข้เลือดออกในไลน์กลุ่ม SRRT ซึ่งกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อจะรายงานให้ทราบเป็น
รายวัน/สัปดาห์ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มี
๕.๑3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มี
๕.๑4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดย นางนวลนภา กิตติกุล
แจ้งว่าจังหวัดตราดจะมีการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นแห่งแรก ณ วัดท่าโสม
อ.เขาสมิง หากที่ใดสนใจสามารถไปดูงานก่อสร้างได้ในวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ไม่มี
๕.๑7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดย นายชยพล คุปติชญานนท์
๕.๑7.1. เรื่อง จากการประชุมคณะทางานตรวจสอบภายในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6
ณ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560 สรุปประเด็นได้ดังนี้
1) การตรวจสอบภายในของเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6 นอกเหนือจาก 5 มิติ การเงิน
บัญชี พัสดุ จัดเก็บรายได้ และการจัดระบบควบคุมภายใน แล้ว ยังเน้น การตรวจสอบ ตามนโยบายกระทรวงฯ
ได้แก่ การใช้รถราชการ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม
2) คณะตรวจสอบภายในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6 ตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 3834/2559 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคี
เครือข่าย หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3) การตรวจสอบจะใช้วิธีไขว้สลับกันตรวจในแต่ละจังหวัด ซึ่งจะกาหนดแผนการออก
ตรวจสอบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑7.2 เรื่อง พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลบังคับใช้ 180 วัน โดยจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบให้กลุ่มงานนิติการร่วมกับกลุ่มงานบริหารทั่วไป ศึกษาและเปรียบเทียบถึงข้อ
แตกต่างที่เปลี่ยนไป กับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

11
๕.๑7.3 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนฉบับ 11 ได้กาหนดแนวทางของ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการไว้ในช่องทางไลน์กลุ่ม ให้แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบให้ทุกหน่วยบริการส่งเอกสารการเบิกให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
๕.๑8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
ติดราชการ
๕.๑9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โดย นายไพริน ศิริพันธ์
๕.๑9.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ในสังกัดราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค รอบการประเมินที่ 1/2560 โดยใช้ผลงานการประเมินตั้งแต่ 1 ต.ค.59 – 28 ก.พ.60 ส่งให้
กลุ่มงานทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 10 มี.ค.60 และขอให้ส่งรายชื่อโควตาพิเศษด้วย (วงเงินไม่เกิน 2.7)
๕.๑9.2 เนื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อได้มี พกส.ลาออก 1 ราย เมื่อวันที่ 27
ธันวาคม 2559 กลุ่มงานทรัพยากรฯ ได้ทาหนังสือประสานแจ้งให้ทาง รพ.ตราด เรียกตัวผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อมา
ปฏิบัติงานทดแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
ติดราชการ
๕.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ติดราชการ
๕.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ โดย นางชวินี วรรณรัตน์
๕.22.1 ขอความร่วมมือ การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเยาวชน ขอให้ใช้สัญลักษณ์ TO BE
NUMBER ONE จังหวัดตราด ด้วย โดยควบคู่กับสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE ของกรมสุขภาพจิต
๕.22.2.ยาเสพติดที่ควรเฝ้าระวังและรูปแบบการซุกซ่อน/อาพรางยาเสพติด
- การซุกซ่อนยาบ้า ในรูปแบบยารักษาโรคจากโรงพยาบาล
- การซุกซ่อนโคเคน ในรูปแบบผสมในเนื้อครีมทาผิว
- ยาเสพติดที่ใช้ชื่อว่า คิงคอง เป็นยาเสพติดพันธุ์ใหม่/ ที่ต้องเฝ้าระวัง เป็นข่าวที่มี
การเผยแพร่ในประเทศไต้หวัน พบ ว่ามี บรรจุภัณฑ์ เป็น ครั้งแรกเมื่อปี 2558 จากการจับกุมชายวัยกลางคน
ชาวไต้หวัน ผู้หนึ่ง ที่มีห่อผงบ๊วยติดตัว ซึง่ หลังจากนาห่อผงบ๊วยดังกล่าวไปตรวจวิเคราะห์ พบว่ามีสารประกอบหลัก
คือ MDMA หรือที่เรียกกันว่า เอ็กซ์ตาซี่ (ยาอี)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ
ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
7.๑ แจ้งการประชุม คปสจ. ครั้งต่อไป ในวันที่ 30 มีนาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑6.30 น.
ลงชื่อ นางชมชื่น นาควิเวก

ลงชื่อ นางมาลัย สรวมชีพ

(นางชมชื่น นาควิเวก)

(นางมาลัย สรวมชีพ)

นักวิชาการสาธารสุขชานาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ

