รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 3 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.
*********************************
ผู้เข้าประชุม
1. นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์
2. นางจิรพรรณ พรหมลิขิตชัย
3. นายรัชชผดุงดำรงพิงคสกุล
4. น.ส.พาสนา ชมกลิ่น
5. น.ส.ฐิติพร วีระเธียรภิญโญ
6. นายภาคภูมิ องค์สุริยานนท์
7. นางสาวผุสดี ประสิทธิสมบัติ
8. น.ส.รุจิรา จีนดำ

ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (แทนนายชัยเลิศ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี

เปิดประชุม เวลา 10.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
กพร.ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 ว่าจะประเมิน
ให้คะแนนเพียงระดับ 1 ถึง ระดับ 3 เท่านั้น ส่วนคะแนนระดับ 4 ถึงระดับ 5 จะประเมินในรอบ 5 เดือนหลัง
มติที่ประชุม
- รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 2/2564 วันที่
13 มกราคม 2564
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2564
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2564
กลุ่ม บย. รายงานผลการเบิกจ่ายจากงบประมาณจากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ณ วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2564 มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้
2) งบรายจ่ายอื่น : งบประมาณได้รับทั้งปี 400,000 บาท เบิกจ่ายได้ 107,270 บาท คิดเป็นร้อยละ
26.82
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3) ภาพรวมของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ : งบประมาณได้รับทั้งปี 6,121,240 บาท เบิกจ่ายได้
3,614,165.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.04 ซึ่งเกินเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กรมอนามัยตั้งไว้ คือ
ร้อยละ 48
4) การเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ 7 โครงการ มีโครงการที่เบิกจ่ายได้เกินร้อยละ 48 จำนวน 4
โครงการ และต่ำกว่าร้อยละ 48 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การสุ ข าภิ บ าลอาหารขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ปีงบประมาณ 2564
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคประจำปีงบประมาณ 2564
3. โครงการพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารและน้ำในเรือนจำ ปีงบประมาณ 2564 (ภายใต้โครงการ
ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์)
มติที่ประชุม
1. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้ง 3 โครงการ เร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย
2. มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3.2 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ หมวดงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กลุ่ม บย. รายงานผลการเบิกจ่ายจากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มีผลการ
เบิกจ่ายดังนี้
1. งบประมาณได้รับจัดสรร จำนวน 2,486,100 บาท ได้ดำเนินการแล้ว (อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/Key
PO./ตรวจรับ/ไปราชการ/เบิกจ่าย) เป็นเงิน 1,563,752 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.90
2. มีกจิ กรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการละเบิกจ่าย 3 กิจกรรม ได้แก่
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบกิจการ" Re-Opening
Thailand New Normal
2.2 จัดซื้อชุดตรวจสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร
2.3 จัดจ้างผลิตชุดผ้ากันเปื้อนสนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร
3. กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง /ร่วมประชุม/รณรงค์และสนับสนุนการพัฒนาและรับรองมาตรฐาน
สถานประกอบการด้านอาหารเพื่อรองรับการระบาดของโรค COVID-19 ตั้งงบประมาณ ไว้
58,000 บาท ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว 62,252 บาท เนื่องจากได้รับมอบหมายจาก EOC กรม
อนามัยให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานมากขึ้น จึงจำเป็นต้องปรับกิจกรรม/งบประมาณให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์มากขึ้น
มติที่ประชุม
ให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนฯ และปรับกิจกรรม/
งบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์
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3.3 ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564
ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตามที่รายงานในระบบ DOC ได้ดำเนินงานไปแล้ว 65 กิจกรรม จากทั้งหมด 70
กิจกรรม (รวมงบกลาง COVID-19 ด้วย) คิดเป็นร้อยละ 92.80
มติที่ประชุม
1.ให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนฯในไตรมาสที่ 2
2.ผู้รับผิดโครงการที่ต้องการปรับแผนงาน/กิจกรรม ปี 2564 ตามสถานการณ์ COVID-19 ส่งข้อมูลให้
กลุ่ม บย. เพื่อเตรียมปรับปรุงแก้ไขในระบบ DOC เมื่อกองแผนงานเปิดระบบให้ปรับแผนแผนปฏิบัติการประจำปี
พ.ศ.2564 เมือ่ สิ้นไตรมาส 3
3.4 การขับเคลื่อนมาตรการและประเด็นความรู้เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ
ปี พ.ศ.2564
ทีมเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการและประเด็นความรู้ ดังนี้
มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564
1) สื่อสารให้บุคลากรเห็นถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตาม
เป้าหมาย โดยสื่อสารประกาศสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำเรื่อมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่าย
งบประมาณปี พ.ศ.2564
2) ผู้อำนวยการสำนักฯ กำกับ ติดตามการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณทุกโครงการทุกเดือน
ประเด็นความรู้ที่สื่อสารให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ผ่านทาง E-mail
1) เอกสารบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการโครงการ โดย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
2) SOP การจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินต่ำกว่า 5000 บาท กรณีจ่ายตรงผู้ขาย)
3) SOP การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินเกิน 5,000 บาท (ลง e-GP)
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
5) ระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
6) ประเด็นความรู้เรื่อง ความแตกต่างระหว่างการประชุมราชการ กับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.
********************
นายภาคภูมิ องค์สุริยานนท์ ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวพาสนา ชมกลิ่น ผู้ตรวจรายงานการประชุม

