สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 10/2561
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ โรงพยาบาลนครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
วาระ
เรื่อง
ที่
1 ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 งบลงทุน ปี 2562
1.๒ งบดาเนินงาน
1.3 งบลงทุน (บ้านพัก)
1.4 จัดซื้อจัดจ้าง
ในบัญชีนวตกรรม
1.5 นโยบายลดความ
แออัด
1.6 ระบบควบคุมภายใน
1.7 เงินสวัสดิการจากการ
ซื้อยา
1.8 การลงพื้นที่ของ
นายกรัฐมนตรี

2

รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการเขตสุขภาพที่
5 ครั้งที่ 9/๒๕61 ในวัน
จันทร์ที่ 24 กันยายน
2561 เวลา 13.30 –
20.30 น. ณ โรงแรมพีลูส
อาเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี

มติทปี่ ระชุม

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ

๑) รับทราบ
- ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ
2) มอบหมายให้ผู้บริหาร เร่งรัด กากับติดตามการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ตาม - นายแพทย์สาธารณสุข
แผนที่กาหนด และคีย์ข้อมูลในระบบรายงานของ กบรส. ทุกวันพุธ จังหวัดทุกจังหวัด
3) มอบหมายให้ผู้บริหาร เร่งรัด กากับติดตามเงินเหลือจ่าย
- ผู้อานวยการ
หากมีเงินเหลือจ่ายต้องคืนส่วนกลางทันที หลังลงนามสัญญา
โรงพยาบาลศูนย์/
4) มอบหมายให้ผู้บริหาร เร่งรัด กากับติดตาม งบลงทุน(บ้านพัก)
โรงพยาบาลทั่วไป
หากได้รับเรียบร้อยแล้ว ให้เร่งดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทันที
- นายแพทย์สาธารณสุข
5) มอบหมายให้ผู้บริหารดาเนินการตามนโยบายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดกาญจนบุรี
ในบัญชีนวตกรรม ตามนโยบายกระทรวงฯ เช่น รถ Ambulance
หากไม่ดาเนินการต้องรายงานเหตุผลให้ทราบ
6) มอบหมายให้ผู้บริหารดาเนินการตามนโยบายสาคัญของกระทรวง
สาธารณสุข โดยเฉพาะเรื่องการลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ /
การส่งต่อ /การดูแลผู้ป่วย
7) มอบหมายให้ผู้บริหารประสานงานกับผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ และ
ตรวจสอบภายในเขตเพื่อดาเนินการตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติ
ใหม่เรื่องระบบควบคุมภายใน
8) มอบหมายให้ผู้บริหารกากับ ติดตามเรือ่ งเงินสวัสดิการของโรงพยาบาล
แต่ละแห่งให้ถกู ต้องตามระเบียบกฎหมาย โดยเฉพาะเงินสวัสดิการจากการซื้อยา
9) มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ติดตาม
การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี โดยเน้นเรื่อง Supply ผักปลอดสารพิษ
โครงการอาหารปลอดภัย และขอความร่วมมือ จากหน่วยบริการ
ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 5 พิจารณาแหล่ง Supply ผักปลอดสารพิษ
1) รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
-
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วาระ
เรื่อง
ที่
3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความคืบหน้าการ
เตรียมความพร้อม
โครงการหมอชวนวิ่ง
4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ขอเปลี่ยนแปลง
รายการงบค่าบริการทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน
ปีงบประมาณ 2561
5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 สรุปคาของบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้างงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
เขตสุขภาพที่ 5
5.2 สรุปความก้าวหน้า
การดาเนินงานงบลงทุน
ปีงบประมาณ 2562
เขตสุขภาพที่ 5
5.3 การจัดสรรงบ
ดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
เขตสุขภาพที่ 5

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ

มติทปี่ ระชุม
๑) รับทราบข้อมูลความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมโครงการหมอชวนวิ่ง
2) มอบหมายให้สานักงานเขตสุขภาพที่ 5 สรุปกิจกรรมสาคัญในแต่ละสายให้
ผู้บริหารรับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรม

- ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ

1) เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน - นายแพทย์สาธารณสุข
ลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2) มอบหมายให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดาเนินการ
ขั้นต่อไป

๑) รับทราบสรุปคาของบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างงบประมาณ รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขตสุขภาพที่ 5

1) รับทราบสรุปความก้าวหน้าการดาเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562
เขตสุขภาพที่ 5
2) มอบหมายให้ทุกจังหวัด เร่งรัด กากับ ติดตามกระบวนการ
ดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และเร่งรัดการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์ในโปรแกรมติดตามงบลงทุนของกองบริหารการสาธารณสุข
ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันทุกสัปดาห์
1) รับทราบการจัดสรรงบดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เขตสุขภาพที่ 5
2) มอบหมายให้ทุกจังหวัดเตรียมจัดทาแผน ดังนี้
2.1 แผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
2.2 แผนการใช้จ่ายและติดตามผลการดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ โครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา
และส่งข้อมูลมายังสานักงานเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อติดตามความก้าวหน้า
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- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด
- ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ศูนย์ ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง
ในเขตสุขภาพที่ 5
- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด
- ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ศูนย์ ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง
ในเขตสุขภาพที่ 5
- ผู้อานวยการวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
และผู้อานวยการวิทยาลัย
การสาธารณสุขทุกแห่งใน
เขตสุขภาพที่ 5

วาระ
ที่

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

5.4 แนวทางการปรับเกลี่ย 1) รับทราบแนวทางการปรับเกลี่ยงบ UC ปีงบประมาณ 2562
งบ UC ปีงบประมาณ
เขตสุขภาพที่ 5
2562 เขตสุขภาพที่ 5
2) มอบหมายให้คณะทางานด้านการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 5
(CFO) แก้ไขข้อมูลเงินเดือน และส่วนควบของเงินเดือนของบุคลากร
กลุ่มข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ (P4P) และแจ้ง
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
5.5 สรุปโควตาแพทย์
ประจาบ้าน (รอบ 1,2,3)
ประจาปี 2562 เขต
สุขภาพที่ 5
6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 การบริหารจัดการ
และหมุนเวียนยา
Pyrimethamine

1) รับทราบสรุปโควตาแพทย์ประจาบ้าน (รอบ 1,2,3) ประจาปี 2562
เขตสุขภาพที่ 5
2) มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้าน
สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 (CHRO) ร่างหลักเกณฑ์การรับสมัครแพทย์เข้า
ศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน ปี 2563

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
- นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ
รองประธานคณะทางาน
ด้านการเงินการคลัง
เขตสุขภาพที่ 5 (CFO)

- พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ประธานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการกาลังคนด้าน
สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5
(CHRO)
1) รับทราบการบริหารจัดการ และหมุนเวียนยา Pyrimethamine
- ผู้อานวยการโรงพยาบาล
2) มอบหมายให้โรงพยาบาลทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 5 มีระบบหมุนเวียน ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 5
การใช้ยา Pyrimethamine ที่มีอยู่ในคลังเวชภัณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล
จนกว่าจะสามารถผลิตยา/นายาเข้ามาจาหน่ายได้

นางสาวมณฑิรา อรรคทิมากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้สรุปมติการประชุม

นางจารุภา จานงศักดิ์
ผู้ช่วยผูต้ รวจราชการฯ
ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม

นางสาววรัญญา ขอเสงี่ยม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้สรุปมติการประชุม
นางสาวพรลภัส ประยูรหงษ์
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้สรุปมติการประชุม
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