
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562
รับรอง

สรุปประเด็น
การประชุมคณะกรรมการเขตสขุภาพที ่12 

ครั้งที่ 2/2562 
วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมหนานมดแดงรีสอร์ท อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.



วาระที่ 3 เรื่องติดตาม
3.1 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน งบบูรณาการฯ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- สรุปรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.) ที่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 
1) ครุภัณฑ์ จ านวน 25 รายการ -> ไม่มีของพัทลุง
2) สิ่งก่อสร้างปีเดียว จ านวน 5 รายการ -> ไม่มีของพัทลุง

- สรุปรายการงบประมาณ (แผนงานบูรณาการ) ที่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 
1) ประเภทครุภัณฑ์ จ านวน 15 รายการ -> ไม่มีของพัทลุง
2) สิ่งก่อสร้างปีเดียว จ านวน 1 รายการ -> ไม่มีของพัทลุง

- ผลการด าเนินงาน งบลงทุน (รายหน่วยบริการ) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.) 
1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว -> สสจ.พัทลุง ลงนามแล้ว 100 %

- ผลการเบิกจ่าย (GFMIS ณ 22 มีนาคม 2562)
1) งบลงทุน –> สสจ.พัทลุง เบิกจ่าย 27.65 % (เป้าหมาย 45 %) เบิกจ่าย + PO = 99.92 %
2) งบด าเนินงาน –> สสจ.พัทลุง เบิกจ่าย + PO = 32.83 % (เป้าหมาย 57 %) 







วาระที่ 3 เรื่องติดตาม
3.2 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
3.3 ความก้าวหน้าการติดตามงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ไม่มีประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง
3.4 ความก้าวหน้าการบริหารต าแหน่ง ตาม ว.80 (ลูกจ้างประจ าที่มีลักษณะงานเหมือนข้าราชการ 

เพื่อปรับระดับต าแหน่ง) จ านวน 3 ราย -> ไม่มีของพัทลุง
3.5 ความก้าวหน้าการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ฉ.10 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อนุมัตใิห้จ่ายค่าตอบแทน แก่ 4 วิชาชีพ (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ)
ในปีงบประมาณ 2562 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบ การเพิ่มสหวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ
ตามทีผู่้ตรวจราชการเสนอ โดยได้มอบให้กองกฎหมายรับไปด าเนินการต่อ



วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ความก้าวหน้าการใช้โปรแกรม Thai Refer ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 12

- รพ. ในเขต 12 ทุกแห่งใช้ระบบ Thai refer
- ปี 2562 จะขยายผลให้ถึงระดับ รพ.สต., ศสช. เริ่มด าเนินการประมาณ พ.ค. 2562
- มีการปรับปรุงระบบ Server ให้มีความเสถียรมากขึ้น

4.2 ผลการด าเนินงาน CFO เขตสุขภาพที่ 12 ไตรมาส 1/62
- การเปลี่ยนใช้ DRG V 6.3 เริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2563 ในส่วนของจังหวัดพัทลุงคงไม่มีผลกระทบ
- ข้อเสนองบเหมาจ่ายรายหัว ปี 2563 – 2564 โดยปี 2562 ได้รับ 3,426.56 บาท 
ปี 2563 เสนอ 3,778.41 บาท, ปี 2564 เสนอ 3,969.27 บาท

- ข้อเสนอการเพิ่มรายการจ่ายบริการ One day surgery ปี 2562 เพิ่มกลุ่มโรค เป็น 12 กลุ่ม
- การพัฒนาระบบข้อมูลผลการด าเนินงาน LTC ระหว่างกรมอนามัย กสธ. และ สปสช. 
ให้ศึกษารายละเอียดและเริ่มบันทึกข้อมูล



วาระที่ 4 เรื่องเพ่ือทราบ
4.2 ผลการด าเนินงาน CFO เขตสุขภาพที่ 12 ไตรมาส 1/62

- การปรับเกลี่ยงบเหมาจ่ายรายหัวปี 2562 ระดับเขตของหน่วยบริการ สังกัด สป.สธ. 
เขตสุขภาพที่ 12 กันเงินระดับจังหวัด/เขต 15 % 
แนวทางการปรับเกลี่ยเงินตามสถานการณ์การเงิน รายรับปี 2561 และ Fixcost

- สถานการณ์ทางการเงินรายหน่วยบริการ -> รพ. ในจังหวัดพัทลุง ไม่มี รพ. วิกฤติการเงินระดับ 7
- รพ.ที่ได้รับการโอนเงินบริการผู้ป่วยใน น้อยกว่า เป้าหมาย (33.33 % ของประมาณการขั้นต่ า)
ผลงานถึงเดือน มกราคม 2562 เขต 12 มีทั้งหมด 22 รพ. 
-> จังหวัดพัทลุง มี 1 รพ. คือ รพ.เขาชัยสน ร้อยละของผลงาน 28.42 %

- การอบรมโครงการ “การพัฒนาการบริหารระบบบัญชี Accounting Management” จังหวัดพัทลุง
วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่





วาระที่ 4 เรื่องเพ่ือทราบ
4.3 รายงานความก้าวหน้าการบริหารต าแหน่งว่างของหน่วยงาน (เป้าหมายเหลือไม่เกิน 3%)

พทัลุงเหลอื 19 ต ำแหน่ง (45.24%)



วาระที่ 4 เรื่องเพ่ือทราบ
4.4 ผลการคัดเลือกแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว Inservice Training

- ไม่มีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดพัทลุง
4.5 การรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ปีการศึกษา 2563 และรอบนโยบายพิเศษ

- รับสมัครแพทย์ประจ าบ้านรอบนโยบายพิเศษ 1 – 12 เม.ย. 2562
- รับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน ปีการศึกษา 2563

- รอบที่ 1 วันที่ 31 พ.ค. – 20 มิ.ย. 2562
- รอบที่ 2 วันที่ 19 ก.ค. – 1 ส.ค. 2562
- รอบที่ 3 วันที่ 2 – 13 ก.ย. 2562

4.6 รายงานความก้าวหน้าการย้าย แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
- อนุมัติย้าย แพทย์ ขอย้าย 6 ราย อนุมัติ 1 ราย, ทันตแพทย์ ขอย้าย 1 ราย ไม่ได้รับอนุมัต,ิ 
เภสัชกร ขอย้าย 3 ราย อนุมัติ 3 ราย

- อนุมัติย้าย (เกินกรอบขั้นต่ า) ทันตแพทย์ ขอย้าย 2 ราย อนุมัติ 2 ราย, 
เภสัชกร ขอย้าย 3 ราย อนุมัติ 3 ราย (รพ.ศรีบรรพต ขอย้าย 1 ราย อนุมัติ 1 ราย) 



วาระที่ 4 เรื่องเพ่ือทราบ
4.7 ขอเชิญร่วมพัฒนาผลงานคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2562

ประเภทที่ 1 ประกวดหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาโรงพยาบาล/หน่วยงานคุณธรรม
ประเภทที่ 2 คัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข
ประเภทที่ 3 ประกวดเรื่องเล่าของหน่วยงาน



วาระที่ 4 เรื่องเพ่ือทราบ
4.8 โครงการน าร่องพัฒนารูปแบบการให้วัคซีนในผู้ใหญ่ (2560-2562)



วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การจัดสรรต าแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว 



มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการตรวจสอบข้อมูลอัตราก าลังสายสนับสนุนใหม่ 
และแจ้งยอดให้คณะกรรมการฯ ทราบ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2562

1. สัดส่วนวิชาชีพ หากมีบุคลากรเต็มกรอบอัตราก าลังขั้นต่ าแล้ว ไม่จัดสรรในสายงานที่ขอ 
2. กระจายต าแหน่งในแต่ละสายงานวิชาชีพและสนับสนุน ให้หน่วยบริการระดับ รพศ. รพท. สสจ. 

ให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน 

หมายเหตุ ตรวจสอบแล้ว กรอบอัตราก าลังในการสายสนับสนุนไม่ถูกต้อง 
และจะแจ้งยอดให้ทราบ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2562

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การจัดสรรต าแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว 



วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.2 การขอมีบุคลากรเกินกรอบอัตราก าลังของหน่วย

คณะกรรมการ CHRO ได้เสนอการพิจารณา
- ค าขอมีบุคลากรเกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ าของหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน 7 หน่วยงาน (ไม่มีของหน่วยงานในสังกัด สสจ.พัทลุง)
- ค าขอมีบุคลากรเกินกรอบอัตราก าลังขั้นสูงของหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน 2 หน่วยงาน (ไม่มีของหน่วยงานในสังกัด สสจ.พัทลุง)
- ค าขอมีบุคลากรที่ไม่มีในกรอบโครงสร้างหน่วยงาน ต าแหน่งแพทย์แผนไทย ใน รพ.สต. ขนาด S M ของ รพ.สต. จ านวน 6 แห่ง 
ในสังกัด สสจ.สงขลา

แนวทางการพิจารณา - ไม่เกินกรอบขั้นต่ า เขตอนุมัติ แจ้งกระทรวงทราบ
- เกินกรอบขั้นต่ าแต่ไม่เกินกรอบขั้นสูง เขตให้ความเห็น เสนอกระทรวงพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติด าเนินการตามหลักการ
1) กลุ่มต าแหน่ง (กรอบใหญ่) ที่ไม่เกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ า และ
2) ต าแหน่ง (กรอบย่อย) ที่ไม่เกินอัตราก าลังขั้นสูง



วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 12



วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.2 การจัดสรรต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

หลักเกณฑ์ รพศ./รพท./รพช.
1. กรณีมีบุคลากรเต็มกรอบขั้นสูง จะไม่พิจารณาจัดสรร
2. พิจารณาจัดสรรให้หน่วยบริการ มีประเภท ขรก เปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกัน (เทียบจ านวนที่มีทั้งหมด)
หลักเกณฑ์ รพ.สต.
1. จัดสรรโดยพิจารณากรอบรวมอ าเภอ (เทียบกรอบขั้นต่ าของอ าเภอ)



วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.3 แนวทางบริหารต าแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุ



ปิดการประชุม เวลา 16.30 น.

เอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม ดาวน์โหลดได้จาก

http://www.rh12.moph.go.th/news/2019-03-29-rh12_meeting2_2562/

http://www.rh12.moph.go.th/news/2019-03-29-rh12_meeting2_2562/

