สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2562
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
วาระ
เรื่อง
ที่
1 ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 งบลงทุน
1.๒ รถพยาบาล

มติทปี่ ระชุม

๑) มอบหมายให้ผู้บริหารเร่งรัด ติดตาม การเบิกจ่ายงบกลาง รายการเงินสารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ในกรณีบ้านพัก ให้ลงนามสัญญาภายในเดือน
มีนาคม 2562
2) มอบหมายให้ผู้บริหารกากับ ติดตาม ความปลอดภัยการใช้รถพยาบาลของ
หน่วยงานในสังกัด ให้ดาเนินการตามมาตรการ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2 รั บรองรายงานการประชุ ม 1) รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5
ครั้ งที่ 12/๒๕61 เมื่ อวั น
จันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561
เวลา 13.30 – 20.30 น. ณ
ห้องประชุม 500 ที่นั่ง ชั้น 9
อาคารบริการทางการแพทย์ 9
ชั้ น โรงพยาบาลเมตตาประชา
รั กษ์ (วั ดไร่ ขิ ง) อ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม
3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปความก้าวหน้าการ 1) รับทราบสรุปความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุนของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 5
บริหารงบลงทุนของหน่วยงาน ปี 2562
ในเขตสุขภาพที่ 5 ปี 2562 2) มอบหมายให้สานักงานเขตสุขภาพที่ 5 กากับติดตาม รายการที่ดาเนินการ
ล่าช้า และรายงานความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ เพื่อให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทุกจังหวัด และผู้อานวยการโรงพยาบาลทุกแห่งรับทราบถึงความล่าช้าในหน่วยงาน
ตนเอง
3) มอบหมายให้ทุกหน่วยงาน ในเขตสุขภาพที่ 5 ติดตามการบริหารสัญญา การส่ง
มอบงานในแต่ละงวดงานของรายการสิ่งก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนดาเนินงาน
3.2 สรุปความก้าวหน้า
1) รับทราบสรุปความก้าวหน้าโครงการผลิตพยาบาลแก้มลิง
โครงการผลิตพยาบาลแก้มลิง 2) มอบหมายคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 5 (CHRO) ก าหนด Timeline ให้ชัดเจน ตามประเด็ น ดั งนี้ 1)
เป้าหมายการดาเนินงาน 2) Roadmap 3) Recruitment 4) Governance

การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด
- ผู้อานวยการโรงพยาบาลทุก
แห่ง ในเขตสุขภาพที่ 5
-

- สานักงานเขตสุขภาพที่ 5
- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด
- ผู้อานวยการโรงพยาบาลทุก
แห่ง ในเขตสุขภาพที่ 5

- คณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
กาลังคนด้านสุขภาพ เขต
สุขภาพที่ 5 (CHRO)

สรุปมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วาระ
ที่

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

การมอบหมายผู้รับผิดชอบ

3.3 คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
วัณโรคดื้อยาระดับเขต และ
การติดตามความครอบคลุม
การได้รับวัคซีน

1) รับทราบรายชื่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญวัณโรคดื้อยาระดับเขต และการ
ติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีน
2) มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หารือร่วมกับ
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี กาหนดมาตรการความครอบคลุมการได้รับ
วัคซีน เพื่อนามาเสนอในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครัง้ ที่ 2/2562

- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์
- สานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 5 ราชบุรี

4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายการภายใต้งบบริการทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน
ปีงบประมาณ 2561 จัดสรร
ระดับเขต (ร้อยละ 10) ของ
โรงพยาบาลวัดเพลง
4.2 โครงการขับเคลื่อน
และจัดการระบบงานด้าน
ต่าง ๆ เขตสุขภาพที่ 5 และ
การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการดาเนินงาน
4.3 (ร่าง) แนวทางการจัดสรร
แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
ผู้ทาสัญญาชดใช้ทุนของกระทรวง
สาธารณสุข ประจาปี พ.ศ. 2562

1) เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงรายการภายใต้ งบบริ การทางการแพทย์ ที่ - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 จัดสรรระดับเขต (ร้อยละ ราชบุรี
10) ของโรงพยาบาลวัดเพลง
- สานักงานเขตสุขภาพที่ 5

1) มอบหมายให้ประธานขับเคลือ่ นนโยบายและจัดการระบบงานด้านต่างๆ
(IGDU) พิจารณาการลดค่าใช้จ่ายของโครงการขับเคลื่อน และจัดการ
ระบบงานด้านต่าง ๆ ของเขตสุขภาพที่ 5 อีกครั้ง และนาเสนอให้ผู้บริหาร
ทราบต่อไป เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายภารกิจปัญหาของพื้นที่
และโครงการพิเศษของเขตสุขภาพที่ 5
1) เห็นชอบแนวทางการจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผูท้ าสัญญา
ชดใช้ทุนของกระทรวง สาธารณสุข ประจาปี พ.ศ. 2562
2) มอบหมายคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ เขต
สุขภาพที่ 5 (CHRO) วางแผนการดาเนินงานการจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ และ
เภสัชกร ผู้ทาสัญญาชดใช้ทุนของกระทรวง สาธารณสุข ประจาปี พ.ศ. 2562
4.4 สรุปผลการดาเนินงาน 1) รับทราบสรุปผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการฯ เขต
ตามคารับรองการปฏิบัติ
สุขภาพที่ 5 (PA)
ราชการฯ เขตสุขภาพที่ 5 2) มอบหมายสานักงานเขตสุขภาพที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลกับ PM และจังหวัด
(PA)
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 เรื่องของ CHRO เขต
๑) รับทราบแนวทางการย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
สุขภาพที่ 5
ประจาปี พ.ศ. 2562
- แนวทางการย้ายหมุนเวียน 2) รับทราบแนวทางหลักเกณฑ์การจัดสรรโควตา และการลาศึกษาฝึกอบรม
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ปี 2563
ประจาปี พ.ศ. 2562
- แนวทางหลักเกณฑ์การ
จัดสรรโควตา และการลาศึกษา
ฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ปี 2563

- ประธานขับเคลื่อน
นโยบายและจัดการ
ระบบงานด้านต่างๆ (IGDU)
- คณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
กาลังคนด้านสุขภาพ เขต
สุขภาพที่ 5 (CHRO)
- สานักงานเขตสุขภาพที่ 5

-

สรุปมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วาระ
ที่

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

การมอบหมายผู้รับผิดชอบ

5.2 แจ้งรายการ วงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบ
กลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
และเตรียมความพร้อมการ
บริหารงบประมาณฯ

๑) รับทราบรายการ วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. - นายแพทย์สาธารณสุข
2562 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น และ จังหวัดทุกจังหวัด
เตรียมความพร้อมการบริหารงบประมาณฯ
2) มอบหมายให้ทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 เร่งรัดจัดทาแผนการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง
2.1) กรณี ครุภัณฑ์ ให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562
2.2) กรณี บ้านพัก ให้ลงนามสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2562

5.3 ผลการดาเนินงาน RDU
เขตสุขภาพที่ 5 ไตรมาสที่ 1
ประจาปี 2562
5.4 เชิญชวนจิตอาสา
ปฏิบัติงานคลินิกลอยน้า

๑) รับทราบผลการดาเนินงาน RDU เขตสุขภาพที่ 5 ไตรมาสที่ 1
ประจาปี 2562

5.5 เรื่องของศูนย์วิชาการ ใน
เขตสุขภาพที่ 5
- มาตรการป้องกันฝุ่นละออง

-

๑) รับทราบผลการดาเนินงาน และปัญหาอุปสรรคของโครงการคลินิก
ลอยน้า “ศรีสวัสดิ์โมเดล 1”
2) ขอให้ผู้ที่สนใจเป็นจิตอาสาปฏิบัติงานคลินิกลอยน้า ประสานกับ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

- สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี
- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด
- ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ 5
1) รับทราบมาตรการป้องกันฝุ่นละออง
- นายแพทย์สาธารณสุข
2) มอบหมาย PM สิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์และข้อเท็จจริง พร้อมทั้ง จังหวัดสมุทรสาคร
มาตรการป้องกัน

5.6 เรื่องของ สปสช.เขต 5
ราชบุรี
- การดาเนินงานงบค่าเสื่อม

1) รับทราบการดาเนินงานงบค่าเสื่อม
2) มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เร่งรัดรายการ
ค่าบริการทางการแพทย์ ปี 2561 ให้ดาเนินการเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30
กันยายน 2562

- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด

5.7 สรุปประเด็นสาคัญ
จากการประชุม
ปรึกษาหารือประเด็น
ความก้าวหน้าการ
ขับเคลื่อนงาน “ธรรมนูญ
สุขภาพพระสงฆ์”

1) รับทราบสรุปประเด็นสาคัญจากการประชุมปรึกษาหารือประเด็น
ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงาน “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์”
2) มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด กากับ ติดตาม
แนวทางการดาเนินงานโครงการธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ปี 2562
3) มอบหมายให้สานักงานเขตสุขภาพที่ 5 ติดตามความก้าวหน้า การ
ขับเคลื่อนงาน “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ”

- นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด
- สานักงานเขตสุขภาพที่ 5

5.8 สรุปการเบิกจ่าย
1) รับทราบสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562 ของ งบประมาณ ประจาปี
หน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 5
งบประมาณ 2562 ของ
หน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 5
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วาระ
เรื่อง
ที่
6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 คนดีศรีสาธารณสุข
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การมอบหมายผู้รับผิดชอบ

1) รับทราบกาหนดการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ระดับประเทศ และ คัดเลือกในระดับเขต โดย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
สุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพ

นางสาวมณฑิรา อรรคทิมากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้สรุปมติการประชุม

นางพรรณี วัฒนอุไร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม 1

นางสาววรัญญา ขอเสงี่ยม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้สรุปมติการประชุม

นางจารุภา จานงศักดิ์
ผู้ช่วยผูต้ รวจราชการกระทรวงฯ
ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม 2

นางสาวพรลภัส ประยูรหงษ์
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้สรุปมติการประชุม

สรุปมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

