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รายงานการประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป 2563 ครั้งท่ี 6 

วันที 20 เมษายน 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 17 เมษายน 2563  ผลการเบิกจายงบประมาณตามระบบ GFMIS เปนเงิน 
10,823,066.80 บาท  คิดเปนรอยละ  61.56   ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรรท้ังป ซ่ึงต่ํากวาเกณฑการเบิกจายราย
เดือน (เมษายน 2563) ท่ีกรมอนามัยกําหนด โดยจะตองเบิกจายรอยละ 65  ยังขาดอีก 372,313.47 บาท  
จากนั้น ประธาน มอบหมายให นางน้ําผึ้ง สุวรรณสอาด เปนผูชี้แจงรายละเอียดตอ 
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 นางน้ําผึ้ง สุวรรณสอาด เลขานุการคณะทํางาน รายงานวา หลังจากท่ีกรมบัญชีกลางไดดําเนินการ 
Mapping เงินงบประมาณประจําป 2563 เสร็จเรียบรอยแลว และสามารถเบิกจายได และสรุปผลการเบิกจายรอบ
เดือนเมษายน 2563 อยูระหวางดําเนินการ เนื่องจาก มีการ mapping เงินงบประมาณทําใหการจัดทํารายละเอียด
การเบิกจายยังไมแลวเสร็จ คาดวาจะนําเสนอใหทราบในการประชุมครั้งตอไป  
 

 เม่ือวันท่ี 26-27 มีนาคม 2563 กองแผนงาน กรมอนามัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธการ
จัดการดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ผานระบบ VDO Conference เนื่องจากสถานการณปจจุบันมีผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครอบคลุมทุก
ภูมิภาคท่ัวโลก ยังคงมีความเสี่ยงสูงท่ีประเทศไทยจะพบการระบาดในวงกวาง มีการคาดการณการระบาดในระยะ
ท่ี 3 โดยพิจารณาจากความสามารถในการแพรเชื้อจากผูติดเชื้อไปสูคนอ่ืน ๆ ความมีฤดูกาลของโรคและสัดสวน
ของผูติดเชื้อท่ีแสดงอาการ ประเทศไทยจะสามารถชะลอการระบาดได หากมาตรการควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับการสงเสริมดูแลสุขภาพ การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมตองไดรับความรวมมือท่ีดีจากภาคประชาชน 
จึงตองมีมาตรการทางสังคมเพ่ือชวยในการชะลอการระบาด มาตรการเพ่ือลดโอกาสการสัมผัสโรคของประชาชน 
โดยมีเปาหมายเพ่ือลดโอกาสการสัมผัสโรคของประชาชน สรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชน ดังนั้น จึงเห็นควร
ปรับแผนกลยุทธการจัดการดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 โดยใหหนวยงานภายใตสังกัดกรมอนามัยปรับแผนปฏิบัติการประจําป รอบ 6 เดือนหลัง ใหสอดคลอง
กับนโยบายของกรมอนามัย และสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมอบใหผูท่ีเก่ียวของ 
ดําเนินการปรับแผนปฏิบัติ และสงกลุมยุทธศาสตร ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2563 เพ่ือรวบรวมนําเสนอกรม
อนามัย พิจารณาอนุมัติตอไป  โดยสามารถสรุปเงินงบประมาณรอบ 6 เดือนหลังดังตารางตอไปนี้ 
 
 

แผน รับโอน 6 

เดือนแรก 

เหลือ 6 

เดือนแรก 

รับโอน 6 

เดือนหลัง 

รับโอน
เพ่ิม 

รวมทํางานรอบ 
6 เดือนหลัง 

รวมท้ังป 

แผนงานบรูณาการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

3,799,671 39,616 4,455,748  4,495,36 8,255,419 

แผนงานบูรณาการสราง
ความเสมอภาคเพ่ือรองรับ
สังคมผูสูงอายุ 

1,056,000 411,141 2,862,755 87,000 3,360,896 4,416,896 

แผนงานยุทธศาสตรสราง
เสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(พระราชดําริ) 

297,000 102,440 579,995  684,321 876,995 

แผนบูรณาการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

มลพิษ 

601,125 89,246 554,548  643,794 1,155,673 
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แผนงานบรูณาการพัฒนา
พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

95,000 48,200 138,061  186,261 233,061 

แผนงานบรูณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา 

80,000 1,886 15,000  15,000 95,000 

แผนงานพ้ืนฐานดานการ
พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน 

15,000 - - - - 15,000 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,607,268 394,685 1,530,190  1,924,875 3,137,458 

แผนบูรณาการสรางรายได
จากการทองเท่ียว 

- - 240,000 - 240,000 240,000 

 รวมงบดําเนินงาน 7,551,064 1,087,214 10,376,297 87,000 11,550,511 17,927,361 

 

 ท้ังนี้ การประชุม/อบรม/สัมมนา ใหระงับหรืองดเวนหรือเลื่อนออกไปกอนจนกวาสถานการณการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะเขาสูภาวะปกติ หรือหากจะจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ใหจัดไดไมเกินครั้งละ 50 คน 
และใหดูมาตรการการจัดทําแผนท่ีหนาเว็บไซตของศูนยอนามัยท่ี 5 

  

 
 

 

มติท่ีประชุม :  รับทราบและดําเนินการ 
 
 

       นางน้ําผึ้ง  สุวรรณสอาด  ผูจดรายงานการประชุม 

                   นางพัชรี วารีนิล         ผูตรวจรายงานการประชุม 


