รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.
*********************************
ผู้เข้าประชุม
1. นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์
2. นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย
3. นายรัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล
4. น.ส.ฐิติพร วีระเธียรภิญโญ
5. นายภาคภูมิ องค์สุริยานนท์
6. นายสุชาติ สุขเจริญ
7. นางอรพรรณ จินกาล

ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (แทนน.ส.อภิสราพร)

เปิดประชุม เวลา 11.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2564
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2564
กลุ่ม บย. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ณ วันที่ 26 สิงหาคม
2564 มีผลการเบิกจ่าย ตามระบบ GFMIS ดังนี้
งบประมาณทีไ่ ด้รับทั้งปี 10,200,740 บาท เบิกจ่ายได้ 7,483,554.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.36
โดยกรมอนามัยได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 (PA 2.3) ร้อยละ 85 ซึ่งผลการ
เบิกจ่ายปัจจุบันของสำนักฯ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ได้ ร้อยละ 91 ซึ่งผ่านเกณฑ์แล้ว แต่สำนักฯได้รับ
งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดพิมพ์สื่อ จำนวน 1,992,000 บาท จึงทำให้ร้อยละการเบิกจ่ายลดลงเหลือ 73.36
เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564 อยู่ที่ร้อยละ 95 ซึ่งคาดว่าจะไม่ได้ตามเป้าหมายเนื่องจากมี
รายการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่ส่งมอบอีก 8 รายการ แต่คาดว่าก่อนสิ้นปีงบประมาณจะ
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทั้งหมด
มติที่ประชุม
1. ให้ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการกำกับติดตามให้เป็นไปตามกำหนด
2. มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
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3.2 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ หมวดงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน 2564
กลุ่ม บย. รายงานผลการเบิกจ่ายจากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน 2564 ณ วันที่ 26 สิงหาคม
2564 มีผลการเบิกจ่ายดังนี้
1.งบประมาณได้รับจัดสรร จำนวน 3,413,900 บาท ได้ดำเนินการแล้ว (อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/Key PO./
ตรวจรับ/ไปราชการ/เบิกจ่าย) เป็นเงิน 831,133.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.35
2.สำนักฯได้รับมอบหมายให้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมทีม CI ของกรมอนามัย และกิจกรรมซื้อชุดตรวจ ATK ได้รับ
การสนับสนุนชุดตรวจจาก สปสช. จึงไม่ได้จัดซื้อ ดังนั้น จำเป็นต้องปรับโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
มติที่ประชุม
1.ให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน
2.มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ดำเนินการปรับโครงการและขออนุมัตกิ รมฯต่อไป
3.3 การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 จาก Cluster
อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน จำนวน 2,510,100 บาท จาก 4 แผนงาน 7 โครงการ
มติที่ประชุม
มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์จัดประชุมหารือกับกลุ่มวิชาการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการ ปี 2565 ต่อไป
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 ส้านักสุ ขาภิบาลอาหารและน้้า
รายการ

รวมงบปกติ

งบกลาง ระลอกเมษายน

งบประมาณทัง้ ปี

10,200,740.00

10,200,740.00

3,413,900.00

3,413,900.00

งบประมาณได้รับ

10,200,740.00

10,200,740.00

3,413,900.00

3,413,900.00

เบิกจ่าย

10,114,501.92

7,483,554.15

831,133.30

คงเหลื อ

86,238.08

2,717,185.85

2,582,766.70

ระบบ D-fin

ระบบ GFMIS

99.15

73.36

ระบบ D-fin
24.35

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 2564
เป้าหมาย ส.ค.64

95%

3,413,900.00
ระบบ GFMIS
0.00
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สรุปการจัดสรรงบประมาณคลั สเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้ อม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน

โครงการ

แผนยุทธศาสตร์สุขภาวะ 1. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่ งแวดล้ อมพื้นที่โครงการ
ที่ดี
พระราชด้าริและโครงการเฉลิ มพระเกียรติ
3. โครงการ จัดการปัจจัยเสี่ ยงด้านอนามัยสิ่ งแวดล้ อมใน
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ระนอง ชุมพร)
5. โครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ ยงด้านอนามัย
สิ่ งแวดล้ อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)
แผนบูรณาการรายได้จาก 10. โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุ ขาภิบาล
การท่องเที่ยว
อาหารและน้า้ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวไทย
แผนบูรณาการบริหารจัด 11. โครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดการคุณภาพน้า้ บริโภค
การทรัพยากรน้า้
แผนงานบูรณาการเขต 12. โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่ งแวดล้ อมเพื่อ
พัฒนาพิเศษภาค
เมืองสุ ขภาพดีในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

จัดสรรส่ วนกลาง
สอน.
194,300

จัดสรร ศอ.
รวมศอ.
668,000

180,000

191,900

75,000

624,600

851,100

539,000

809,700

1,212,000

400,000

242,160

2,510,100

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.
********************
นายภาคภูมิ องค์สุริยานนท์

ผู้บันทึกการประชุม

