(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
วาระการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2561
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมสารวจี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9
โรงพยาบาลโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5
ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมรามเกียรติ์ ชั้น 7 อาคารอิศรสุนทร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
โดย นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ ผู้อานวยการสานักงานเขตสุขภาพที่ 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 สรุปความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบพัฒนาบุคลากรตาม Service Plan ปีงบประมาณ 2560
โดย พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ประธาน CHRO เขตสุขภาพที่ 5
3.4 สรุปสถานการณ์และการแก้ปัญหาอัตราตายของ Stemi และ Refer out
โดย นพ.วีระศักดิ์ ครองลาภเจริญ ประธาน CSO เขตสุขภาพที่ 5
3.5 แนวทางการดาเนินการกรณีการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุน (ค่าเสื่อม)
โดย นางจารุภา จานงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แผนการสนับสนุนการตรวจห้องปฏิบัติการของ รพ.สต.ติดดาว ในเขตสุขภาพที่ 5
โดย ภญ.ศิรวิ รรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
4..2 ขอความเห็นชอบการลงทุนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างที่เกินกว่า 100,000 บาท จากเงินบารุง
โดย พญ.สมพิศ จาปาเงิน ผู้อานวยการโรงพยาบาลอู่ทอง
4.3 (ร่าง) กรอบแนวทางการจัดงานสาธารณสุข 100 ปี เขตสุขภาพที่ 5
โดย นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
4.4 ความก้าวหน้าการดาเนินงาน Smart Hospital รพศ./รพท. ในเขตสุขภาพที่ 5
โดย ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลทั่วไป
ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 5 และผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 การส่งข้อมูลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (Cockpit)
โดย นพ.ชุมพล เดชะอาไพ ประธาน CIO เขตสุขภาพที่ 5
5.2 การสรรหาและคัดเลือกนักสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจาปี 2561
โดย พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ประธาน CHRO เขตสุขภาพที่ 5
5.3 การนาข้อมูลเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลชุมชนเข้าระบบ GFMIS
โดย นพ.โมลี วนิชสุวรรณ ประธาน CFO เขตสุขภาพที่ 5
5.4 สรุปผลการนาเรื่องการเงินการคลัง/งบลงทุน/Service Plan เข้าวาระประชุม
คณะกรรมการบริหารของหน่วยบริการ ประจาเดือน ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561
โดย นางจารุภา จานงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
5.5 เรื่องของศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ 5
- สถานการณ์โรคติดต่อที่สาคัญในเขตสุขภาพที่ 5
โดย นพ.สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อานวยการสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
5.6 เรื่องของ สปสช.เขต 5
- สรุปผลการดาเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2560 – 2561
โดย นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์
ผู้อานวยการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุร
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
-

(สิ่งที่ส่งมำด้วย 2)
แบบตอบรับเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรเขตสุขภำพที่ 5 ครั้งที่ 2/2561
วันพุธที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561 เวลำ 13.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมสำรวจี อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9
โรงพยำบำลโพธำรำม อำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี
*********************
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 20 กุมภำพันธ์ 2561

