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รายงานการประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป 2563 ครั้งที่ 4
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น
ณ หองเฟองฟา อาคารอํานวยการ ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี
ผูเขารวมประชุม
1. นพ.วิเชียร
2. ทพญ.ดลฤดี
3. นางพัชรี
4. นส.อุบล
5. นางพัชรี
6. นางบุษบา
7. นางสาวอุทัยวรรณ
8. นางศิริลักษณ
9. นางจรรยา
10. นางปราณี
11. นางกุลจิตร
12. นางบุษบา
13. นางน้ําผึ้ง

ตันสุวรรณนนท
แกวสวาท
วารีนิล
จันทรเพชร
วงศษา
แพงบุปผา
โคกตาทอง
ขณะฤกษ
สืบนุช
ภาคสวรรค
อํานวยสินสิริ
อรรถาวีร
สุวรรณสอาด

ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 5
ประธาน
ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น
ประธาน (นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท) แจงวา ตามที่ไดรับทราบรายงานผลการเบิกจายจากกลุมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรและพัฒนากําลังคน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2563 ผลการเบิกจายงบประมาณตามระบบ GFMIS เปน
เงิน 6,275,708.85 บาท คิดเปนรอยละ 85.69 ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร (7,324,264 บาท) ซึ่งต่ํากวาเกณฑ
การเบิกจายรายเดือนที่กรมอนามัยกําหนด โดยจะตองเบิกจายรอยละ 95 คิดเปนเงิน 6,958,050.80 บาท ยังขาด
อีก 682,344.95 บาท จากนั้น ประธาน มอบหมายให นางน้ําผึ้ง สุวรรณสอาด เปนผูชี้แจงรายละเอียดตอ
นางน้ําผึ้ง สุวรรณสอาด เลขานุการคณะทํางาน รายงานวา ผลการเบิกจายรายกลุม ณ วันที่ 26
กุมภาพันธ 2563 ตามระบบ GFMIS มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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กลุมงาน

ไดรับจัดสรร

ผลการเบิกจาย ตามระบบ
GFMIS

รอยละ

แมและเด็ก
845,750
780,250
92.26
วัยเรียนวัยรุน
1,200,040
903,550
75.30
วัยทํางาน
256,340
231,960
90.49
สูงอายุ
828,190
656,198
73.20
สิ่งแวดลอม
439,920
335,583
76.29
ขับเคลื่อนยุทธฯ
206,700
158,103
76.49
อํานวยการ
1,848,056
2,087,032.76
113.74
กพว.ศูนย
92,000
38,940
42.3
โรงพยาบาล
1,487,268
1,050,092.09
69.47
แพทยศาสตรศึกษา
120,000
34,000
28.34
รวม
7,324,264
6,217,045.85
85.69
สรุป ตารางผลการเบิกจายรายกลุม
กลุมอํานวยการ มีผลการเบิกจายมากที่สุด คิดเปนรอยละ 113.74 ผานเกณฑที่กรมอนามัยกําหนดเพียง
กลุมงานเดียว รองลงมาคือกลุมแมและเด็ก คิดเปนรอยละ 92.26 กลุมวัยทํางาน คิดเปนรอยละ 90.49
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ รอยละ 76.49 กลุมสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 76.29 กลุมวัยเรียนวัยรุน คิดเปนรอยละ
75.30 สําหรับกลุมผูสูงอายุ คิดเปนรอยละ 73.20 โรงพยาบาล คิดเปนรอยละ 69.47 งานแพทยศาสตรศึกษา
คิดเปนรอยละ 28.34 กลุม งาน กพว.ศูนย คิดเปนรอยละ 42.3 ไมผานเกณฑที่กรมอนามัยกําหนดเดือน
กุมภาพันธ 2563 ที่จะตองเบิกจายใหไดรอยละ 95
เนื่องจาก สํานักงบประมาณไดทําการ mapping รหัสผลผลิต/กิจกรรมหลักใหม ยกเลิกการใชรหัส
งบประมาณที่ใชพรางไปกอนป 2562 ทําใหไมสามารถเบิกจายงบประมาณได
ประธาน แจงวา ใหเตรียมจัดทําแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือนหลัง และมอบใหนางน้ําผึ้ง สุวรรณสอาด
เปนผูชี้แจงเกณฑการจัดทําแผนงบประมาณ
1. งบประมาณที่ศูนยอนามัยไดรับจัดสรร รอบ 6 เดือนหลัง ป 2563 รวมทั้งสิ้น 10,376,297 บาท
แบงออกเปน 8 แผน ไดแก
แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
เปนเงิน
15,000 บาท
แผนบุคลากรภาครัฐ
เปนเงิน 1,530,190 บาท
แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เปนเงิน 138,061 บาท
แผนยุทธศาสตรพฒ
ั นาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
เปนเงิน 4,455,748 บาท
แผนบูรณาการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ
เปนเงิน 2,862,755 บาท
แผนบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม
เปนเงิน 554,548 บาท
แผนยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะดี (พระราชดําริ)
เปนเงิน 579,995 บาท
แผนบูรณาการสรางรายไดจากการทองเที่ยว
เปนเงิน 240,000 บาท

3

2. ใหคํานวณเงินที่ไดรับจัดสรรจากกรอมนามัย และแบงสวนตาม Model ที่กรมอนามัยกําหนด 50 : 30 :
20 แตศนู ยอนามัยที่ 5 แบงสัดสวน 60 : 20 : 20
3. Key เขาระบบ DOC ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 เพื่อใหกลุมยุทธศาสตรตรวจสอบความ
ถูกตอง
กลุมงานแมและเด็ก กลุมวัยเรียนวัยรุน และกลุมวัยทํางาน ขอเงินเพื่อทําโครงการเพิ่ม คณะ
กรรมการฯ มีมติใหดึงจากกองกลางคืนเพื่อใหทั้ง 3 กลุมวัย ไดมีเงินงบประมาณเพียงพอสําหรับทําโครงการ
ตารางสรุปการจัดสรรเงินงบประมาณของศูนยอนามัยที่ 5 รอบ 6 เดือนหลัง
โครงการ/กิจกรรม (Key Activities)
ที่

(หมายเหตุ : ชื่อกิจกรรมใชตามหนังสือแจงเวียนจัดทําแผนปฏิบตั ิการฯ ป 63)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รวมทั้งสิ้น
คาใชจายตามสิทธิ์ (งบดําเนินงาน)

โครงการมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต

โครงการสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ
โครงการโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (Health Literate school :

โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559
โครงการสงเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เปนมิตรและสรางเสริมการมีสวนรวมและพัฒนาภาคีเครือขาย
อนามัยเจริญพันธุในวัยรุนและเยาวชน
โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
โครงการเสริมสรางคนไทยวัยทํางานมีสุขภาวะที่ดี
โครงการ 10 ลานครอบครัวไทยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
โครงการเตรียมรองรับประชากรไทยเขาสูส ังคมสูงวัยอยางมีคณ
ุ ภาพ
โครงการรานอาหาร บาทวิถีปลอดภัยรวมใจพัฒนาเมนูชูสุขภาพ
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม
โครงการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีนแหงชาติ ป 2562
โครงการพัฒนาระบบการดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน
โครงการพระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ
โครงการชะลอชรา ชีวายืนยาว
โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุ
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมพื้นที่โครงการเฉลิมพระเกียรติ

เงินทําโครงการ

10,376,297
1,530,190
725,640
374,290
1,100,000
208,480
370,320
150,000
35,000
487,600
588,873
100,000
94,200
118,000
490,100
404,900
285,500
125,600
154,795
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ที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

โครงการ/กิจกรรม (Key Activities)
(หมายเหตุ : ชื่อกิจกรรมใชตามหนังสือแจงเวียนจัดทําแผนปฏิบตั ิการฯ ป 63)
โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสถานบริการการสาธารณสุขที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
โครงการปองกันและลดปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม
โครงการเฝาระวัง เตือนภัยสุขภาพและตอบโตความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ
โครงการสุขาภิบาลอาหารพัฒนาอาหารริมบาทวิถี
โครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภค
โครงการสงเสริมความรอบรูด านสุขภาพดานการบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกชวงวัย
โครงการHA
โครงการตรวจราชการและนิเทศ
โครง PMQA
โครงจริยธรรม (หมอยุย)
โครงบริหารจัดการเสมอภาค
โครงพัฒนาศักยภาพ
โครงบริหารจัดการชวงชีวิต
โครงบริหารจัดการจัดการมลพิษ

เงินทําโครงการ

110,000
270,000
35,000
138,061
144,000
15,000
63,000
96,000
116,660
30,000
103,400
617,722
600,000
554,418
139,548

ทั้งนี้ เพื่อการบริการจัดการใหผลการเบิกจายเปนไปตามเกณฑและมาตรการที่กําหนด จึงไดมีการปรับ
แผนการเบิกจายในโครงการที่ไมสามารถเบิกเงินไดทัน เชน โครงการโครงการโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (Health
Literate School : HLS) มีการดําเนินการรวดเร็วใหจัดสรรเงินจากโครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 มาบริหารจัดการใหเกิดความคลองตัว และใหโครงการที่ถูก
จัดสรรเงินปรับแผนเพื่อเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
มติที่ประชุม : รับทราบและดําเนินการ
นางน้ําผึ้ง สุวรรณสอาด ผูจดรายงานการประชุม
นางพัชรี วารีนิล
ผูตรวจรายงานการประชุม

