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รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 5 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น 

ณ ห้องเฟื่องฟา้ อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุร ี

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นพ.วิเชียร  ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5               ประธาน 

2. นส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา  นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ 

3. ทพญ.ดลฤดี  แก้วสวาท ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

4. นางพัชรี  วารีนิล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

5. นส.อุบล  จันทร์เพชร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

6. นส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

7. นางบุษบา  อรรถาวีร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 

8. นางจรรยา  สืบนุช  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

9. นางรัชนี  ลักษิตานนท ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

10. นางปราณี  ภาคสวรรค์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 

11. นางอุษณีย์  ขาวเหลือง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

12. นางกุลจิตร  อำนวยสินสิริ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 

13. นางน้ำผึ้ง  สุวรรณสอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น 
  

ประธาน (นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์) แจ้งว่า ตามที่ได้รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายจากกลุ่ม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามการ
บันทึกด้วยระบบของศูนย์อนามัยที่ 5  เป็นเงิน 5,117,866.95 บาท  คิดเป็นร้อยละ  91.64  ของวงเงินที่ได้รับ
โอนรอบแรก (5,584,700 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 36.65 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งปี (13,991,614 บาท) 
ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์การเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่กรมอนามัยกำหนด โดยจะต้องเบิกจ่ายร้อยละ 48  
คิดเป็นเงิน 6,677,574.72 บาท ยังขาดอีก 1,559,707.77 บาท  จากนั้น ประธาน มอบหมายให้ นางน้ำผึ้ง 
สุวรรณสอาด เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดต่อ 
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นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด เลขานุการคณะทำงาน รายงานว่า  
 
ผลการเบิกจ่ายรายแผน  ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ตามระบบของศูนย์อนามัยที่ 5  

รายแผน รับโอนรอบแรก ผลการเบิกจ่าย ณ 
วันท่ี 15 กพ.64 

คงเหลือ ร้อยละ 

แผนบุคลากรภาครัฐ 1,407,200 1,108,135 299,065 78.74 
แผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 170,000 169,600 400 99.76 
แผนพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ 156,600 99,130 57,470 63.30 
แผนยุทธศาสตร์ตลอดช่วงชีวิต 1,660,300 1,629,415.20 30,884.80 98.13 
แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 628,200 595,690 32,510 94.82 
แผนบูรณาการรองรับสังคมสงูอายุ 1,388,100 1,355,297.61 32,802.39 97.63 
แผนยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 136,000 132,656 3,344 97.54 
แผนบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำ 38,300 27,943.14 10,356.80 72.95 

รวม 5,584,700 5,117,866.95 466,833.05 91.64 
งบกลาง Covid-19 4,584,840 2,680,923 1,867,91.91 58.47 

 

 มีการโอนเงินงบประมาณแผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ โดยกรมอนามัย
กำหนดกิจกรรมให้ใช้เงินเดือนเมษายน 2564 เป็นเงิน 31,000 บาท ทำให้ไม่สามารถใช้เงินเพ่ือดำเนินกิจกรรม
อื่นได้ และแผนบุคลากรภาครัฐ มีการกำหนดกิจกรรมเป็นรายเดือนไว้แล้ว และไม่สามารถนำเงินมาบริหาร
จัดการเรื่องอ่ืน ๆ ได้  แผนพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม มีแผนจะ
จัดประชุมในเดือนมีนาคม 2564 หากกลุ่มสิ่งแวดล้อมฯ ไม่สามารถใช้ได้ทันภายในเดือนมีนาคม ขอให้รีบแจ้ง 
จะได้นำเงินไปบริหารจัดการกิจกรรมอ่ืนก่อน  
 งบกลาง Covid-19 ขณะนี้ดำเนินการจัดซื้อและจัดส่งวัสดุต่าง ๆ ลงพ้ืนที่ ยังไม่เสร็จเรียบร้อย คาดว่าจะ
ส่งมอบเสร็จสิ ้นภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 สำหรับกิจกรรมการจ้างเก็บข้อมูล โดยผู้พิทักษ์ ขณะนี้ 
ดำเนินการรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาสำหรับเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือส่งเบิกจ่ายต่อไป  
 สำหรับโปรแกรมการบันทึกผลการดำเนินงานหน้าเว็บไซต์ของศูนย์อนามัย ที่กลุ่มขับเคลื่อนฯ ดูแล
รับผิดชอบอยู ่ มีการปรับโปรแกรมการรายงานผล เนื ่องจากยังมีสาระที ่ต้องการไม่ครบถ้วน ต้องเพ่ิม
รายละเอียดในส่วนของตารางรายโครงการ  

 
ประธาน แจ้งว่า เนื่องจากมีงบกลาง Covid-19 ที่ได้รับโอนมาให้ดำเนินกิจกรรมตามที่กรมอนามัย

กำหนดและศูนย์อนามัยที่ 5 ได้ปรับให้เข้ากับบริบทของพ้ืนที่ ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วเกินครึ่ง และในส่วนที่ยัง
ไม่ได้เบิกจ่าย ขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อให้เบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนมีนาคม 2564  และได้
รับสั่งการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5 ให้ดำเนินการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 
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กำกับติดตามผลการดำเนินการป้องกันการระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา  ในสถานประกอบการ  โดยได้
มอบหมายให้ กลุ่มวัยทำงาน ของศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นเจ้าภาพในการนำทีมลงสำรวจตามแบบประเมิน พร้อม
ทั้งให้ความรู้ความเข้าใจแก่สถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร โดยแบ่งเป็น 5 ทีม แต่ละทีมประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จำนวน 2 ท่านโดยมีกำหนดการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 – 16 มีนาคม 2564 และให้
จัดทำรายงานเสนอ วันต่อวัน 

สำหรับเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน ได้รับแจ้งจากกองคลังว่า จะมีการโอนรอบ 2 ประมาณสิ้นเดือน
มีนาคม 2564 ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก cluster และกลุ่มงาน เตรียมดำเนินการตามแผนที่ปรับใหม่ หากเงิน
งบประมาณที่ได้รับไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ขอให้เตรียมทำปรับแผนรอบใหม่ โดยให้มุ่งเน้นปรับเปลี่ยน
วิธีการให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือลดต้นทุน 

ประธาน กำชับให้กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ใน
ระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือที่กองแผนจะได้นำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องเข้าที่ประชุมกรมอนามัย  

 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบและดำเนินการ 
 

 

     นางน้ำผึ้ง  สุวรรณสะอาด  ผู้จดรายงานการประชุม 
     นางพัชรี วารีนิล   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 


