ที่ สธ ๐๒30/ว 1285

สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 5
อำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี 70๐๐๐
17 กันยำยน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมกำรเขตสุขภำพที่ 5 ครั้งที่ 9/2561
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต 5 รำชบุรี ผู้อำนวยกำรศูนย์สุขภำพจิตที่ 5
รำชบุรี ผู้อำนวยกำรสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดรำชบุรี ผู้อำนวยกำรศูนย์วิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ที่ 5 สมุทรสงครำม ผู้อำนวยกำรสำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 5 จังหวัดรำชบุรี
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ทุกแห่งในเขตสุขภำพที่ 5 ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยพยำบำล
พระจอมเกล้ำ จังหวัดเพชรบุรี และผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรสำธำรณสุข สิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. ระเบียบวำระกำรประชุมฯ
2. แบบตอบรับกำรเข้ำร่วมประชุมฯ

จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 1 ฉบับ

ตำมที่ สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 5 ได้ประชุมคณะกรรมกำรเขตสุขภำพที่ 5 ครั้งที่ 8/2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหำคม 2561 เวลำ 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเขำวัง โรงแรมดุสิตธำนี หัวหิน
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปแล้วนั้น ทั้งนี้ ฝ่ำยเลขำนุกำรได้สรุปมติและรำยงำนกำรประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงำนเขตสุขภำพที่ 5
ในกำรนี้ สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 5 ขอเชิญ ท่าน เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรเขตสุขภำพที่ 5
ครั้งที่ 9/2561 ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 20.30 น. ณ โรงแรมพีลูส อาเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี ดังระเบียบวำระกำรประชุมตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 และโปรดส่งแบบตอบรับกำรเข้ำร่วมประชุม
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 ไปยังสำนักงำนเขตสุขภำพที่ 5 ภำยในวันที่ 21 กันยำยน 2561 โดยเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรจำกต้นสังกัด ทั้งนี้ เอกสำรประกอบกำรประชุมตำมระเบียบวำระฯ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอ
ส่ ง เอกสำรประกอบกำรประชุ ม เป็ น อิ เลคทรอนิ ก ส์ ไฟล์ ม ำยั ง ส ำนั ก งำนเขตสุ ข ภำพที่ 5 ทำง E – Mail :
region5rb@hotmail.com ภายใน 20 กันยายน 2561 เพื่อฝ่ำยเลขำนุ กำรจะเรียบเรียงเอกสำรประกอบกำร
ประชุมแบบอิเลคทรอนิกส์ไฟล์ โดยให้ผู้เข้ำร่วมประชุมดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 5 ในวันที่
21 กันยำยน 2561 แทนกำรแจกเอกสำรในที่ประชุม
จึงเรียนมำเพื่อโปรดเข้ำร่วมประชุม ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำงจำรุภำ จำนงศักดิ)์
รองผู้อำนวยกำร รักษำกำรในตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตสุขภำพที่ 5
กลุ่มอำนวยกำร
โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑๔
โทรสำร ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑5
เว็บไซต์สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 5 : www.region5.moph.go.th

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
วาระการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ ๙/2561
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 20.30 น.
ณ โรงแรมพีลูส อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/๒๕61
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเขาวัง โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
โดย นางจารุภา จานงศักดิ์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตสุขภาพที่ 5
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุนของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 5 ปี 2561
โดย นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อานวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
3.2 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561
โดย นางจารุภา จานงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
3.3 โครงการหมอชวนวิ่ง
โดย นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 ระดับเขต (ร้อยละ 10)
โดย นพ.โมลี วนิชสุวรรณ ประธาน CFO เขตสุขภาพที่ 5
4.2 การปรับเกลี่ยงบ UC (CF 150 ล้าน) รายเขต
โดย นพ.โมลี วนิชสุวรรณ ประธาน CFO เขตสุขภาพที่ 5
4.3 คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 (PM)
นาเสนอ 1) Success Story ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2561
๒) แผนการดาเนินงานในปี 2562
โดย ผู้ตรวจราชการฯ จับฉลาก PM ที่จะนาเสนอ คณะละ 5 นาที
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 นาเสนอสรุปผลการดาเนินงานภาพรวมเขตสุขภาพที่ 5 ปี 2561 (คณะละ 10 นาที)
(1) ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาระบบบริการ
โดย นพ.วีระศักดิ์ ครองลาภเจริญ ประธาน CSO เขตสุขภาพที่ 5
(2) ผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
โดย พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ประธาน CHRO เขตสุขภาพที่ 5
(3) ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
โดย นพ.ชุมพล เดชะอาไพ ประธาน CIO เขตสุขภาพที่ 5
(4) ผลการดาเนินงานด้านการบริหารการเงินการคลัง
โดย นพ.โมลี วนิชสุวรรณ ประธาน CFO เขตสุขภาพที่ 5

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ (ต่อ)
5.1 เรื่องของศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ 5
- สถานการณ์โรคติดต่อที่สาคัญในเขตสุขภาพที่ 5
โดย นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อานวยการสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
5.2 เรื่องของ สปสช. เขต 5
- สรุปผลการดาเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2560 – 2561
โดย นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์
ผู้อานวยการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี
5.3 สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นาเสนอเป็นเอกสาร
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
-

หมายเหตุ : เวลา 17.30 – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น

(สิ่งที่ส่งมำด้วย 2)
แบบตอบรับเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรเขตสุขภำพที่ 5 ครั้งที่ ๙/2561
วันจันทร์ที่ 24 กันยำยน 2561 เวลำ 13.30 – 20.30 น.
ณ โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี
*********************
หน่วยงาน................................................................................................ จังหวัด.......................................
1. คณะกรรมกำร (นพ.สสจ./ผอ.สถำบันกัลยำฯ/ผอ.รพศ./รพท./รพ.เมตตำประชำรักษ์(วัดไร่ขิง)/
ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภำพ (รำชบุรี)/ ผู้แทนผอ.รพช./สสอ./สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ
ชื่อ–สกุล ..................................................................ตาแหน่ง....................................................................
( ) เข้าร่วมประชุมได้

( ) ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

โดยมอบให้ ........................................................ตาแหน่ง ..............................................เข้าร่วมประชุมแทน
2. ผู้เข้ำร่วมประชุม
2.1 ชื่อ–สกุล ...............................................................ตาแหน่ง....................................................................
2.2 ชื่อ–สกุล ...............................................................ตาแหน่ง....................................................................
2.3 ชื่อ–สกุล ...............................................................ตาแหน่ง....................................................................
2.4 ชื่อ–สกุล ...............................................................ตาแหน่ง....................................................................
2.5 ชื่อ–สกุล ...............................................................ตาแหน่ง....................................................................
ลงชื่อ ................................................................... ผู้แจ้งข้อมูล(เขียนตัวบรรจง)
โทรศัพท์...................................................วันที่..................................................
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://goo.gl/rrMrn8
หรือ
ไปที่ สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 5
ภำยในวันที่ 2๑ กันยำยน 2561

