รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.
*********************************
ผู้เข้าประชุม
1. นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์
2. นายรัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล
3. นางจิรพรรณ พรมลิขิตชัย
4. น.ส.ฐิติพร วีระเธียรภิญโญ
5. นายภาคภูมิ องค์สุริยานนท์
6. น.ส.วราภรณ์ ถาวรวงษ์
7. น.ส.ผุสดี ประสิทธิ์สมบัติ
8. นางอรพรรณ จินกาล

ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (แทนนายชัยเลิศ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (แทนน.ส.พรเพชร)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ประชุม ออนไลน์)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (แทนน.ส.อภิสราพร)

เปิดประชุม เวลา 11.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อ
วันที่ 9 มิถุนายน 2564
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2564
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2564
กลุ่ม บย. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ณ วันที่ 22 มิถุนายน
2564 มีผลการเบิกจ่าย ตามระบบ GFMIS ดังนี้
1) งบดำเนินงาน : งบประมาณได้รับทั้งปี 7,808,740 บาท เบิกจ่ายได้ 6,661,206.33 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 85.30
2) งบรายจ่ายอื่น : งบประมาณได้รับทั้งปี 346,800 บาท เบิกจ่ายได้ 219,425.30 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 63.27
3) ภาพรวมของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ : งบประมาณได้รับทั้งปี 8,155,540 บาท เบิกจ่ายได้
6,880,631.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.37 โดยกรมอนามัยได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสิ้น
เดือนกรกฎาคม 2564 ไว้ ร้อยละ 85 และเป็นเป้าหมายของตัวชี้วัด (PA) ของสำนักฯด้วย ซึ่งผล
การเบิกจ่ายปัจจุบันของสำนักฯ ยังขาดอีกร้อยละ 0.63 จึงต้องเร่งการส่งมอบงานจ้างเหมาและ
ตรวจรับงานอีก 3 รายการ ให้ทันภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 ได้แก่
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1.งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารฯ งวด 3 จำนวน
100,000 บาท
2.งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ งวด 2 จำนวน 240,000 บาท
3.งานจ้างเหมาโครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในพื้นที่
พิเศษ งวด 2 จำนวน 108,000 บาท
4) การเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ 7 โครงการ มีโครงการที่เบิกจ่าย (ตั้งเรื่อง/Key PO. /เบิกจ่าย)
เกินร้อยละ 85 จำนวน 3 โครงการ และต่ำกว่าร้อยละ 85 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่
1. โครงการพัฒ นาและยกระดั บระบบการจั ด การสุ ข าภิบ าลอาหารเพื่ อรองรับ การท่ องเที ่ ย ว
ปีงบประมาณ 2564
2. โครงการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การสุ ข าภิ บ าลอาหารขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ปีงบประมาณ 2564
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคประจำปีงบประมาณ 2564
4. โครงการพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารและน้ำในเรือนจำ ปีงบประมาณ 2564 (ภายใต้โครงการ
ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์)
มติที่ประชุม
1. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้ง 3 โครงการ ตามข้อ 3) เร่งรัดการส่งมอบงาน ตรวจรับ และเบิกจ่ายให้
เร็วขึ้น
2. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้ง 4 โครงการ ที่ยังเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ 85 เร่งรัดการดำเนินงานให้ได้
ตามแผนฯ
3. มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3.2 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ หมวดงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กลุ่ม บย. รายงานผลการเบิกจ่ายจากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 มีผลการ
เบิกจ่ายดังนี้
1. งบประมาณได้รับจัดสรร จำนวน 4,214,400 บาท ได้ดำเนินการแล้ว (อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/Key
PO./ตรวจรับ/ไปราชการ/เบิกจ่าย) เป็นเงิน 4,414,321.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 เหลือ
งบประมาณที่กองคลังเรียกคืน 79 บาท
2. งานจัดจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 3 รายการ งบประมาณ 1,667,500 บาท และงานจัดซื้อสารเคมีทำ
ความสะอาด 1 รายการ งบประมาณ 33,405 บาท คาดว่าจะส่งมอบและตรวจรับเสร็จสิ้น
ภายในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม 2564
มติที่ประชุม
1.ให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน
2.มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ติดตาม ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
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3.3 ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.
2564 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ตามที่รายงานในระบบ DOC มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น 5 โครงการ
24 กิจกรรม 31 ผลผลิต ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น 14 กิจกรรม 15 ผลผลิต ทั้งนี้หน่วยงานได้
ดำเนินการปรับแผนประจำไตรมาสเพื่อให้แผนและผลการดำเนินงานเป็นปัจจุบัน
มติที่ประชุม
ให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนฯในไตรมาสที่ 4
3.4 การขับเคลื่อนมาตรการและประเด็นความรู้เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ
ปี พ.ศ.2564
ทีมเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการและประเด็นความรู้ ดังนี้
มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564
- ผู้อำนวยการสำนักฯ กำกับ ติดตามการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณทุกโครงการเป็น
ประจำทุกเดือน
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.
********************
นายภาคภูมิ องค์สุริยานนท์

ผู้บันทึกการประชุม

