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รายงานการประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป 2564 ครั้งท่ี 6 

วันท่ี 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น 

ณ หองเฟองฟา อาคารอํานวยการ ศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุร ี

ผูเขารวมประชุม 
1. นพ.วิเชียร  ตันสุวรรณนนท ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 5               ประธาน 

2. นส.ชัชฎาภรณ จิตตา  นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ 

3. ทพญ.ดลฤดี  แกวสวาท ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 

4. นางพัชรี  วารีนิล  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

5. นส.อุบล  จันทรเพชร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

6. นส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

7. นางบุษบา  อรรถาวีร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

8. นางจรรยา  สืบนุช  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

9. นางรัชนี  ลักษิตานนท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

10. นางปราณี  ภาคสวรรค เจาพนักงานธุรการอาวุโส 

11. นางอุษณีย  ขาวเหลือง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

12. นางกุลจิตร  อํานวยสินสิริ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

13. นางน้ําผึ้ง  สุวรรณสอาด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น 

  

ประธาน (นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท) แจงวา ตามท่ีไดรับทราบรายงานผลการเบิกจายจากกลุมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรและพัฒนากําลังคน ณ วันท่ี 19 มีนาคม 2564  ผลการเบิกจายงบประมาณตามการบันทึกดวยระบบ 
GFMIS   เปนเงิน 5,136,300.60 บาท  คิดเปนรอยละ  91.91  ของวงเงินท่ีไดรับโอนรอบแรก (5,584,700 บาท) 
และคิดเปนรอยละ 36.70 ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรรท้ังป (13,991,614 บาท) ซ่ึงต่ํากวาเกณฑการเบิกจายรายเดือน
มีนาคม 2564 ท่ีกรมอนามัยกําหนด โดยจะตองเบิกจายรอยละ 55  คิดเปนเงิน 7,695,387.70 บาท ยังขาดอีก 
2,559,087.10 บาท  จากนั้น ประธาน มอบหมายให นางน้ําผึ้ง สุวรรณสอาด เปนผูชี้แจงรายละเอียดตอ 
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นางน้ําผึ้ง สุวรรณสอาด เลขานุการคณะทํางาน รายงานวา ผลการเบิกจายเงินงบประมาณคงเหลือ ณ 
วันท่ี 25 มีนาคม 2564 และกรมอนามัย ไดโอนเงินใหม ดังรายละเอียดตอไปน้ี  
 

ผลการเบิกจายรายแผน  ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2564 ตามระบบ GFMIS    
รายแผน รับโอนรอบแรก ผลการเบิกจาย ณ 

วันท่ี 25 มีค.64 
คงเหลือ รอยละ 

แผนบุคลากรภาครัฐ 1,407,200 1,325,535 81,665 94.19 
แผนบูรณาการสรางรายไดจากการทองเท่ียว 170,000 169,600 400 99.76 
แผนพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 156,600 113,620 30,686 72.55 
แผนยุทธศาสตรตลอดชวงชีวิต 1,660,300 1,622,545.20 29,844.80 97.72 
แผนยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 628,200 593,125.65 32,624.35 94.35 
แผนบูรณาการรองรับสังคมสูงอายุ 1,388,100 1,355,157.61 29,032.39 97.62 
แผนยุทธศาสตรจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม 136,000 135,888 112 99.91 
แผนบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ํา 38,300 38,299.14 0.86 99.99 

รวม 5,584,700 5,353,770.60 230,929 95.86 
งบกลาง Covid-19 (คืนกรม 280,000 บาท) 4,584,840 4,223,223 80,000 98.00 

 

 ผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2564 คิดเปนรอยละ 95.86 ของวงเงินทีไดรับโอน คิด
เปนรอยละ 38.26  ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร (13,911,614 บาท)  ซ่ึงเงินท่ีเราไดรับโอนมามียอดเพียง 5,584,700 
บาท คิดเปนรอยละ 40 ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร (ตอนทําแผนปฏิบัติการ) แตเกณฑของกรมอนามัย ไดกําหนดให
เบิกจายรอยละ 55 จะเห็นไดวา ถึงแมจะเบิกจายจนงบประมาณท่ีไดรับโอนจนหมด ก็ไมสามารถเบิกจายไดรอยละ 
55  ท้ังนี้ กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ไดแจงประสานไปยังสวนกลางกรมอนามัย (กองแผนงาน และ กองคลัง) ถึง
ปญหานี้แลว ไมมีการตอบรับหรือแกไขใดๆ  อีกท้ัง ศูนยฯ ไมสามารถเบิกจายเงินงบประมาณ จํานวน 230,929 
บาท คิดเปนรอยละ 4.13 ของวงเงินท่ีไดรับโอน และคิดเปนรอยละ 1.65 ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร ไดเนื่องจาก 
คาใชจายข้ันต่ําตามสิทธิ์ (งบบุคลากร) มีการเปลี่ยนอัตรากําลัง จากพนักงานกระทรวง เปนขาราชการ มีพยาบาล
ลาออก ลูกจางชั่วคราวเปลี่ยนตําแหนง และแพทยไมทําปฏิบัติสวนตัว ไมเบิก 1 ราย จํานวน 1 เดือน จึงทําให
คาใชจายข้ันต่ําตามสิทธิ์ลดลง มีเงินเหลือปริมาณมาก ซ่ึงไมสามารถนําไปบริหารจัดการในเรื่องอ่ืน ๆ ได  
 งบกลาง Covid-19 ขณะนี้ดําเนินการจัดซ้ือและจัดสงวัสดุตาง ๆ ลงพ้ืนท่ี เบิกจายเรียบรอยแลว เปนเงิน 
4,223,223 บาท คิดเปนรอยละ 98 คางจายคาจางเหมาผูพิทักษ ประจําเดือนมีนาคม 2564 จํานวน 16 ราย ๆ 
ละ 5,000 บาท เปนเงิน 80,000 บาท และมีเงินคงเหลือ 280,000 บาท กลุมขับเคลื่อนฯ จะดําเนินการสงคืนกรม
อนามัยตอไป 

 

 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําเดือนมีนาคม 2564 มีการปรับแผนเนื่องจากเกิดการระบาด
ระรอกใหม ทําใหการปฏิบัติการตามแผนตองปรับเปลี่ยน โดยทํางานแบบบูรณาการรวมกัน และนําเทคโนโลยีเขา
มาชวยในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ รายละเอียด ผลการปฏิบัติงานอยูในเว็บไซตของศูนยอนามัยท่ี 5 แลว 
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 กองคลังกรมอนามัย ไดรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ตามระบบ GFMIS ของกรมอนามัย โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้ 
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 วันท่ี 25 มีนาคม 2564 ไดรับแจงจากกองคลัง กรมอนามัยวา จะโอนเงินสําหรับดําเนินงานในไตรมาสท่ี 3 
เปนเงิน 4,175,200 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

รายแผน รับโอนรอบ
แรก 

รับโอนรอบ 2 รวม งบดําเนินงาน
ไตรมาส 3 

แผนบุคลากรภาครัฐ 1,407,200 703,500 2,110,700 785,165 
แผนบูรณาการสรางรายไดจากการทองเท่ียว 170,000 113,500 283,500 113,900 
แผนพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 156,600 203,600 360,200 234,286 
แผนยุทธศาสตรตลอดชวงชีวิต 1,660,300 1,119,900 6,955,400 1,149,744.80 
แผนยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 628,200 365,600 993,800 398,224.35 
แผนบูรณาการรองรับสังคมสูงอายุ 1,388,100 1,424,000 2,812,100 1,453,032.39 
แผนยุทธศาสตรจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม 136,000 159,200 295,200 159,312 
แผนบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ํา 38,300 85,900 124,200 85,900.86 

รวม 5,584,700 4,175,200 9,759,900 4,379,565.40 
 

 ท้ังนี้ กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ไดเชิญ cluster มารวมประชุมเพ่ือจัดสรรเงินงบประมาณท่ีไดรับสําหรับ
ไตรมาส 3 โดยใหแตละ กลุมเสนอกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในไตรมาส 3 ดังมีรายละเอียดดังนี ้

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณสําหรับ 

ไตรมาส 3 
1 โครงการบริหารจัดการคาใชจายข้ันต่ําตามสิทธิ ์          785,165  

2 โครงการสงเสริมการเกิดอยางมีคุณภาพ          100,000  

3 โครงการมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต          130,000  

4 โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 

                 -    

5 โครงการสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2-6 ป          193,246  

6 โครงการโรงเรยีนรอบรูดานสุขภาพ (Health Literate School : HLS)          414,410  

7 โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร (กพด.)            67,634  

8 โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน          219,900  

9 โครงการ 10 ลานครอบครัวไทยออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 2564            11,704  

10 โครงการเสริมสรางความรอบรูวัยทํางานสุขภาพดีในสถานประกอบการ (10 
Packages) 

           82,260  
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณสําหรับ 

ไตรมาส 3 
11 โครงการเตรียมความพรอมดานสุขภาพเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยป 2564                  -    

12 โครงการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีน ป 2564          175,000  

13 โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม            15,590  

14 โครงการราชทัณฑ ปนสุข ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย            40,000  

15 โครงการควบคุมปองกันโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก                  -    

16 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการป 
2564 

         752,918  

17 โครงการพระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะป 2564          110,024  

18 โครงการพัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพชองปากกลุมกอนวัยเรียนและผูสูงอายุเขต
สุขภาพท่ี 5 

         200,000  

19 โครงการสรางความเขมแข็งกาจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเสี่ยงเพ่ือสุขภาพท่ีดี 
ศอ.5 

         100,112  

20 โครงการพัฒนาและยกระดับการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการทองเท่ียว 

           60,400  

21 โครงการลดและปองกันปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

           30,686  

22 โครงการพัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอมพื้นที่โครงการพระราชดาํริและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ 

         100,000  

23 โครงการเสริมสรางองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือให
ทองถ่ินและชุมชนนาอยู 

           35,000  

24 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ําบริโภค            40,000  

25 โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการการ
สาธารณสุข 

           20,000  

26 โครงการศูนยอนามัยท่ี 5 องคกรมีศักดิ์ศรีและจริยธรรม              5,000  

27 โครงการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจําป 2564            50,000  

28 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรประจําป 2564-2570 ศูนยอนามัยท่ี 5                  -    
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณสําหรับ 

ไตรมาส 3 
29 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานและการรายงานตามตัวชี้วัดตามเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ป พ.ศ. 2564 
           10,000  

30 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนยป 2564          200,000  

31 โครงการบริหารจัดการหนวยงาน          422,345  

32 โครงการพัฒนาวิชาการศูนยอนามัยท่ี 5 ป 2564            30,000  

33 โครงการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพการบริการสงเสริมปองกันโรคทุกชวงวัย            20,000  

  รวม        4,379,565.40  
 

และขอใหปรับแผนสงกลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ เพ่ือเสนอผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 5 พิจารณาอนุมัติตอไป 

และใหดําเนินการปรับแผนในระบบ DOC ใหแลวเสร็จกอนวันท่ี 31 มีนาคม 2564  
 

สําหรับโปรแกรมการบันทึกผลการดําเนินงานหนาเว็บไซตของศูนยอนามัย ท่ีกลุมขับเคลื่อนฯ ดูแล
รับผิดชอบอยู มีการปรับโปรแกรมการรายงานผล เนื่องจากยังมีสาระท่ีตองการไมครบถวน ตองเพ่ิมรายละเอียดใน
สวนของตารางรายโครงการ  กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ไดประสานงาน ICT เตรียมการพัฒนาและปรับปรงุระบบ
ตอไป 

 
ประธาน กําชับใหกลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ในระบบ 

DOC ใหเปนปจจุบัน เพ่ือท่ีกองแผนจะไดนําขอมูลท่ีเปนปจจุบันและถูกตองเขาท่ีประชุมกรมอนามัย  
 

 

มติท่ีประชุม :  รับทราบและดําเนินการ 
 
 

       นางน้ําผึ้ง  สุวรรณสอาด  ผูจดรายงานการประชุม 

                   นางพัชรี วารีนิล         ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 


