สรุปมติการประชุมสานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ครั้งที่ 8/2561
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุม ชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วาระประชุม
มติที่ประชุม
ผู้รับผิดชอบ
1. ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อ
นาเสนอผลการด าเนิน งานในการจัดบริ การสาธารณสุข ของสป.ภายใต้ห ลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 17 ส.ค.61 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม
1 ชั้น 9 กรมสบส.โดยมี รมว.สธ.เป็นประธาน ขอเชิญ ผตร./สธน. เข้าร่วมรับฟังด้วย
1.2 วันที่ 22 ส.ค.61 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) จะเป็นประธาน
kick off โครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล ที่จังหวัดขอนแก่น เชิญ ผตร. 4 เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนจังหวัด การจับคู่อุปถัมภ์วัดอย่างน้อย รพ.ละ 1 วัด และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ให้ทุก รพ.กาหนดเป้าหมายวัดในพื้นที่ เพื่อติดตามดูแล
ส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ก่อน เป้าหมาย 2 เดือน อย่างน้อย 20 วัด ระยะ 5 เดือน (ธค.61) เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 40 วัด
(จังหวัดละ 2 วัด) ปี 62 ขยายผลทั่วประเทศอย่างน้อยจังหวัดละ 1 วัด สาหรับภาคอื่นที่กาลัง
ดาเนินการอยู่แล้วให้ดาเนินการต่อไป
1.3 การจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561 ขอให้ ผตร.คัดเลือก รพ.
ที่มกี ารบริหารดีเด่น 12 เขต (6 รพ./เขต) โดยมอบ ผอ.กตร.รวบรวมส่งให้ กศภ. ภายในศุกร์ที่
17 ส.ค.61 นี้
2. การพยากรณ์ แนวโน้ม และ - ไข้เลือดออก ขอให้ ผตร./สธน. เฝ้าระวัง เนื่องจากจะ peak ประมาณเดือน สค. และขอให้ดู - ผตร./สธน.
- สานักระบาด
สถานการณ์โรคที่สาคัญ
ความครอบคลุมการดาเนินงานว่าเป็นอย่างไร บางพื้นที่การรายงานผู้ป่วยลดลงผิดปกติ
วิทยา กรม คร.
- ขอให้ทุกเขตช่วยกันติดตามเรื่องวัคซีนให้ครอบคลุม
3. การบริหารจัดการงบลงทุน - สป.สธ.จะติ ด ตามผลการด าเนิ น งานผ่ า นโปรแกรมติ ด ตามงบประมาณ ของ - ผตร./สธน.
และการเตรี ย มการงบลงทุ น กบรส. เท่านั้น โดย
- กบรส.
รายจ่ายประจาปี 256๒
1) รายงานความก้ า วหน้ า ของด าเนิ น งานในโปรแกรมติ ด ตามงบประมาณ ของ
กบรส. และสรุปผลความก้าวหน้าโดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรมฯ ทุกวันพฤหัสของสัปดาห์ และ
นาเสนอผู้บริหาร
2) ก่อสร้างผูกพันเดิม (ง 700) สรุปผลความก้าวหน้าโดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรมฯ ทุกวันที่
25 ของเดือนและนาเสนอผู้บริหาร
4. แผนเร่งรัดการกาจัดโรคหัด - ควรหารือเชิงหลักการกับ สคร. ทุกแห่งและให้ ผตร นาเข้าในการประชุมเขตทุกครั้ง เนื่องจาก - ผตร./สธน.
ของประเทศไทย
การรายงานจะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว การลงข้อมูลแต่ละเขต coverage ต่างกันไป ต้องมี - กรม คร.
คาอธิบายชัดเจน
5. ภาวะโรคและการบาดเจ็ บ - ให้ทุกเขตส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบ - ผตร./สธน.
ของประชากรไทย
องค์รวม (Summary Measures of Population Health : SMPH) ระหว่างวันที่ 10-12
กันยายน 2561 ณ โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ส.ค.61 (รับจานวน
100 คน)
6. แนวทางการสรุ ป ผลการ - ให้ทุกเขต ส่ง ตก.2 ภายในวันที่ 15 ส.ค.61
- ผตร./สธน.
ตรวจราชการ พ.ศ.2561 และ - กาหนดการประชุมสรุปผลตรวจราชการรอบ 2/2561 ในวันที่ 10 ก.ย.61 เวลา 09.00 น. -บค.
ผลสรุปเบื้องต้น
VDO Conference & Face book live ณ ห้องประชุม 2 (ห้องหลัก) และ ห้องประชุมชัยนาท
นเรนทร สป.
7. ผลการประชุม Retreat
- รับทราบผลการประชุม Retreat วันที่ 10 สิงหาคม 2561
- ผตร./สธน.
- ข้อเสนอ ควรมี reform office ที่ดาเนินการอย่างจริงจัง
9. กาหนดการประชุมครั้งต่อไป - กาหนดการประชุมสานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขครั้งต่อไป
- กตร.
วันที่ 16 - 17 ก.ย. 61 ณ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม
นางชนิตา เกียรติพัฒนกุล
สรุปการประชุม
นางสาวนวลภรณ์ เฉยรอด
ผู้ตรวจการประชุม

