
1 
 
 

รายงานการประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป 2563 ครั้งท่ี 5 

วันที26 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น 

ณ หองเฟองฟา อาคารอํานวยการ ศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุร ี

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นพ.วิเชียร  ตันสุวรรณนนท ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 5               ประธาน 

2. ทพญ.ดลฤดี  แกวสวาท ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 

3. นส.ชัชฎาภรณ จิตตา  นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ 

4. นางพัชรี  วารีนิล  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

5. นส.จารุณี  จตุรพรเพ่ิม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

6. นส.อุบล  จันทรเพชร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

7. นางพัชรี  วงศษา  นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ 

8. นางบุษบา  แพงบุปผา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

9. นางจรรยา  สืบนุช  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

10. นางสาวอุทัยวรรณ โคกตาทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

11. นางศิริลักษณ ขณะฤกษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

12. นางจรรยา  สืบนุช  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

13. นางปราณี  ภาคสวรรค เจาพนักงานธุรการอาวุโส 

14. นางกุลจิตร  อํานวยสินสิริ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

15. นางบุษบา  อรรถาวีร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

16. นางน้ําผึ้ง  สุวรรณสอาด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น 

 

 ประธาน (นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท) แจงวา ตามท่ีไดรับทราบรายงานผลการเบิกจายจากกลุมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรและพัฒนากําลังคน ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2563  ผลการเบิกจายงบประมาณตามระบบ GFMIS เปนเงิน 
6,879,068.85 บาท  คิดเปนรอยละ  93.92   ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร ซ่ึงต่ํากวาเกณฑการเบิกจายรายเดือนท่ี
กรมอนามัยกําหนด โดยจะตองเบิกจายรอยละ 100  ยังขาดอีก 445,195.15 บาท  จากนั้น ประธาน มอบหมายให 
นางน้ําผึ้ง สุวรรณสอาด เปนผูชี้แจงรายละเอียดตอ 
 

 นางน้ําผึ้ง สุวรรณสอาด เลขานุการคณะทํางาน รายงานวา ผลการเบิกจายรายกลุม ณ วันท่ี 16 มีนาคม 
2563 ตามระบบ GFMIS  เนื่องจากสํานักงบประมาณไดทําการปรับเปลี่ยนรหัสผลผลิต/กิจกรรมหลักสําหรับ 6 
เดือนหลังปงบประมาณ 2563 จึงไมสามารถเบิกจายเงินงบประมาณในเดือนมีนาคมได ทําใหผลการเบิกจายไม
เพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ ไดมีการดําเนินการในบางโครงการไปแลวและไมสามารถใชเงินงบประมาณได จึงระงับและรอการ
เบิกจาย จนกวาสํานักงบประมาณจะทําการปรับเปลี่ยนรหัสผลผลิต/กิจกรรมหลักไดสําเร็จ 
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 กลุมขับเคลี่อนฯ ไดทําการลงทะเบียนคุมงบประมาณในสมุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

กลุมงาน ไดรับจัดสรร ผลการเบิกจาย ตามระบบ 
GFMIS 

รอยละ 

แมและเด็ก 845,750 790,250 93.43 
วัยเรียนวัยรุน 1,200,040 1,003,550 83.63 
วัยทํางาน 256,340 256,340 100 
สูงอายุ 828,190 756,198 91.31 
สิ่งแวดลอม 439,920 353,920 80.45 
ขับเคลื่อนยุทธฯ 206,700 198,746 96.15 
อํานวยการ 1,848,056 2,087,032.76 113.74 
กพว.ศูนย 92,000 48,940 53.20 
โรงพยาบาล 1,487,268 1,350,092.09 90.78 
แพทยศาสตรศึกษา 120,000 34,000 28.34 

รวม 7,324,264 6,879,068.85 93.92 
สรุป ตารางผลการเบิกจายรายกลุม 

 กลุมอํานวยการ มีผลการเบิกจายมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 113.74  รองลงมาคือกลุมวัยทํางาน คิดเปน
รอยละ 100 ซ่ึงผานเกณฑท่ีกรมอนามัยกําหนดสองกลุมงาน  กลุมแมและเด็ก กลุมวัยเรียนวัยรุน กลุมผูสูงอายุ 
กลุมอนามัยสิ่งแวดลอม กลุมขับเคลื่อนฯ กพว.ศูนย โรงพยาบาล และงานแพทยศาสตรศึกษา ไมสามารถเบิกจาย
ใหผานเกณฑท่ีกรมอนามัยกําหนดได   
  

 การจัดทําแผนรอบ 6 เดือนหลัง  cluster และผูท่ีเก่ียวของ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการของศูนยอนามัยท่ี 5 
รอบ 6 เดือนหลัง และไดคียเขาระบบ DOC เรียบรอยแลว โดยกลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ไดเขาไปตรวจสอบ
ความถูกตองอีกครั้ง และนําเสนอผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 5 เพ่ือสงขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจําป 2563 
รอบ 6 เดือนหลัง ในระบบ DOC เรียบรอยแลว ในวันท่ี 5 มีนาคม 2563 และไดรับการตอบรับจากกองแผนงาน 
กรมอนามัยวา ศูนยอนามัยท่ี 5 ผานการตรวจสอบ จัดอยูในกลุมแรกท่ีไดรับการอนุมัติแผนจากอธิบดีกรมอนามัย   
  

 ประธาน แจงวา ขณะนี้สถานการณระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 เขาสูระยะท่ี 3 มีผลกระทบตอ
การปฏิบัติงาน เชน ใหยกเลิกการจัดประชุมท่ีมีคนมารวมประชุมเกิน 50 คน หรืออาจใหระงับท้ังหมดเพ่ือปองกัน
การแพรระบาด และใหมีการปรับแผนปฏิบัติการ งดหรือระงับการจัดประชุม อบรม สัมมนา โดยมุงเนนไปท่ีการ
แกไขปญหาสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19  ตามบทบาทหนาท่ีของกรมอนามัย เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณและนโยบายของกรมอนามัย โดยกําหนดใหสงการปรับแผนใหกลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ฯ รวบรวมนําเสนอกรมอนามัยเพ่ือพิจารณาตอไป ภายในวันท่ี 30 มีนาคม 2563  
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ท้ังนี้ เพ่ือการบริหารจัดการใหผลการเบิกจายเปนไปตามเกณฑและมาตรการท่ีกําหนด จึงไดมีการปรับ

แผนการเบิกจายในโครงการท่ีไมสามารถเบิกเงินไดทัน เพ่ือนําไปสนับสนุนโครงการท่ีจําเปนตองใชเงินงบประมาณ
และปรับเปลี่ยนแผนเปนมุงเนนการแกปญหาการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา Covid-19 

 
 

 

มติท่ีประชุม :  รับทราบและดําเนินการ 
 
 

       นางน้ําผึ้ง  สุวรรณสอาด  ผูจดรายงานการประชุม 

                   นางพัชรี วารีนิล         ผูตรวจรายงานการประชุม 


