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รายงานการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

2.3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ

และ
2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย

รายงานการประชุมคณะทํางานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 ครั้งที่ 10
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น
ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอํานวยการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นพ.วิเชียร
ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยกำรศูนย์อนำมัยที่ 5
ประธำน
2. นส.ชัชฎำภรณ์
จิตตำ
นักโภชนำกำรชำนำญกำรพิเศษ
3. ทพญ.ดลฤดี
แก้วสวำท
ทันตแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ
4. นำงพัชรี
วำรีนิล
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ
5. นส.อุบล
จันทร์เพชร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ
6. นส.อุทัยวรรณ
โคกตำทอง
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ
7. นำงบุษบำ
อรรถำวีร์
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำรพิเศษ
8. นำงจรรยำ
สืบนุช
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
9. นำงรัชนี
ลักษิตำนนท์ พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
10. นำงปรำณี
ภำคสวรรค์
เจ้ำพนักงำนธุรกำรอำวุโส
11. นำงอุษณีย์
ขำวเหลือง
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
12. นำงกุลจิตร
อำนวยสินสิริ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีชำนำญงำน
13. นำงนำผึง
สุวรรณสอำด นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น
ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประธำน (นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์) แจ้งว่ำ ตำมที่ได้รับทรำบรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยจำกกลุ่มขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์และพัฒนำกำลังคน ณ วันที่ 29 กรกฎำคม 2564 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (งบดำเนินงำน) ตำม
กำรบันทึกด้วยระบบ GFMIS เป็นเงิน 10,140,735.36 บำท คิดเป็นร้อยละ 93.64 ของวงเงินที่ได้รับโอน
(10,829,210 บำท) และคิดเป็นร้อยละ 72.63 ของวงเงินที่จัดทำแผน (13,960,614 บำท) ซึง่ ต่ำกว่ำเกณฑ์กำร
เบิกจ่ำยรำยเดือนกรกฎำคม 2564 ที่กรมอนำมัยกำหนด โดยจะต้องเบิกจ่ำยร้อยละ 85 คิดเป็นเงิน
11,866,521.90 บำท ยังขำดอีก 1,725,786.54 บำท จำกนัน ประธำน มอบหมำยให้ นำงนำผึง สุวรรณสอำด
เป็นผู้ชีแจงรำยละเอียดต่อ
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นำงนำผึง สุวรรณสอำด เลขำนุกำรคณะทำงำน รำยงำนว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณคงเหลือ ณ
วันที่ 29 กรกฎำคม 2564 และกรมอนำมัย ได้โอนเงินใหม่ ดังรำยละเอียดต่อไปนี
ผลการเบิกจ่ายรายแผน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ตามระบบ GFMIS
ผลการเบิกจ่าย ณ
รายแผน
รับโอน
วันที่ 29 กค.64

แผนบุคลำกรภำครัฐ
แผนบูรณำกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
แผนพัฒนำพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนยุทธศำสตร์ตลอดช่วงชีวิต
แผนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงให้คนมีสุขภำวะที่ดี
แผนบูรณำกำรรองรับสังคมสูงอำยุ
แผนยุทธศำสตร์จัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม
แผนบูรณำกำรจัดกำรทรัพยำกรนำ
รวม
งบกลำง Covid-19 (คืนกรม 280,000 บำท)

2,814,260
285,650
360,200
3,094,506
1,003,430
2,857,314
276,090
137,760
10,829,210
4,584,840

2,279,436
285,595
290,884
3,078,057
947,186.65
2,848,052.71
275,750
135,774.20
10,140,735.36
4,223,223

คงเหลือ

ร้อยละ

534,824
55
69,316
16,499
56,243.35
9,261.29
340
1,985.80
688,474.64
80,000

80.99
99.43
80.75
99.46
94.39
99.67
99.87
98.55
93.64
98.00

ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ณ วันที่ 29 กรกฎำคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 93.64 ของวงเงินทีได้รับโอน คิด
เป็นร้อยละ 66.93 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร (13,960,614 บำท) ซึ่งเงินที่เรำได้รับโอนมำมียอดเพียง 9,769,900
บำท คิดเป็นร้อยละ 72.63 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร (ตอนทำแผนปฏิบัติกำร) แต่เกณฑ์ของกรมอนำมัย ได้
กำหนดให้เบิกจ่ำยร้อยละ 85 จะเห็นได้ว่ำ ถึงแม้จะเบิกจ่ำยจนงบประมำณที่ได้รับโอนจนหมด ก็ไม่สำมำรถ
เบิกจ่ำยได้ร้อยละ 85 อีกประเด็นหนึ่งที่ ศูนย์ฯ ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
เนื่องมำจำกมีเงินงบประมำณแผนบุคลำกรภำครัฐ จำนวน 534,824 บำท ที่คงค้ำงไม่สำมำรถนำมำบริหำรจัดกำร
ได้ ขณะนี มีค่ำใช้จ่ำยที่รอตัดเบิกในระบบ GFMIS ดังนี
1. ค่ำจ้ำงเหมำ รปภ.เดือน กค.64 เป็นเงิน 48,000 บำท
2. ค่ำจ้ำงเหมำเก็บข้อมูลแบบสอบถำมเพศวิถี เป็นเงิน 10,800 บำท
3. ค่ำสำยวัดรอบเอวงำนผู้สูงอำยุ เป็นเงิน 8,000 บำท
4. ค่ำเดินทำงไปรำชกำร เป็นเงิน 8,170 บำท
5. ค่ำโทรศัพท์เดือน มิย.64 เป็นเงิน 5,184.63 บำท
6. ค่ำจ้ำงทำป้ำยโรงอำหำรปลอดภัย เป็นเงิน 49,648 บำท
7. ค่ำเครื่องวัดควำมเค็ม เป็นเงิน 4,400 บำท
รวมเป็นเงินทังสิน 133,172.63 บำท
หำกกลุ่มงำนใดประสงค์จะดำเนินกำรโดยใช้เงินงบประมำณที่เหลือขอให้ประสำนกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ
(นำผึง) เพื่อตรวจสอบเงินคงเหลือสำหรับดำเนินกิจกรรมนัน ๆ เนื่องจำกขณะนี เงินงบประมำณ คงเหลือ
20,478.01 บำท
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งบเงินกู้ ขณะนีได้รับโอนจำกกองคลัง กรมอนำมัย แล้ว จำนวน 2,975,300 บำท เพื่อจัดหำครุภัณฑ์ และ
เวชภัณฑ์ จำนวน 8 รำยกำร ดังนี
ลําดับ

รายการ

1

ชุดบำบัดอำกำศและเปลี่ยน
ถ่ำยเทอำกำศจำกผู้รับบริกำร
และประชำชน
หุ่นยนต์ลำเลียงอุปกรณ์
กำรแพทย์ลดควำมเสี่ยงกำร
สัมผัส ป้องกันโรคโควิด -19
หุ่นยนต์ฆ่ำเชือโรคด้วยแสง UV-C
เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
โรคCovid-19
เครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ
(Auto CPR)
เครื่องวัดอัตโนมัติแบบสอดแขน
เครื่องกระตุกไฟฟ้ำหัวใจอัตโนมัติ
(AED)
ปรับปรุงห้องเพื่อเตรียมรองรับ
สถำนที่กักกัน 5 ห้อง
เวชภัณฑ์ป้องกันสำหรับบริกำร
ฉีดวัคซีน
รวมจํานวนเงิน

2
3
4
5
6
7
8

จํานวน หน่วย

เป็นเงิน

เบิกจ่าย

คงเหลือ

290,000

289,000.00

1,000

2

เครื่อง

1

ชุด

200,000.00

199,999.05

0.95

1

ชุด

200,000.00

199,999.05

0.95

1

เครื่อง

1,000,000.00

996,900.00

3,100

3
1

เครื่อง
เครื่อง

210,000.00
70,000.00

180,000.00
70,000.00

30,000
0

1

งำน

400,000.00

400,000.00

0

1

ชุด

605,300.00

605,274.05

25.95

2,975,300.00

2,941,172.15

34,127.85

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนงบเงินกู้
1. ชุดบำบัดอำกำศและเปลี่ยนถ่ำยเทอำกำศจำกผู้รับบริกำรและประชำชน จำนวน 2 เครื่อง ขณะนีอยู่
ระหว่ำงรอส่งของ ภำยในวันที่ 9 สิงหำคม 2564
2. หุ่นยนต์ลำเลียงอุปกรณ์กำรแพทย์ลดควำมเสี่ยงกำรสัมผัส ป้องกันโรคโควิด จำนวน 1 ชุด
ดำเนินกำรเสร็จสินแล้ว
3. หุ่นยนต์ฆ่ำเชือโรคด้วยแสง UV-C จำนวน 1 ชุด ดำเนินกำรเสร็จแล้ว
4. เครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) จำนวน 1 เครื่อง ขณะนีอยู่ระหว่ำงรอลงนำมในสัญญำวันที่
13 สิงหำคม 2564
5. เครื่องวัดควำมดันอัตโนมัติแบบสอบแขน จำนวน 3 เครื่อง ดำเนินกำรเสร็จแล้ว
6. เครื่องกระตุกไฟฟ้ำหัวใจอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1 เครื่อง ดำเนินกำรเสร็จแล้ว
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7.
8.

ปรับปรุงห้องเพื่อเตรียมรองรับสถำนที่กักกัน 5 ห้อง รอส่งมอบงำนวันที่ 13 สิงหำคม 2564
เวชภัณฑ์ป้องกันสำหรับบริกำรฉีดวัคซีน 1 ชุด ดำเนินกำรจัดซือเสร็จแล้ว

งบกลำง Covid-19 รอบที่ 2 ขณะนีดำเนินกำรเสร็จแล้ว 5 รำยกำร อีก 3 รำยกำรคำดว่ำภำยในกลำงเดือน
สิงหำคม 2564 จะส่งเบิกจ่ำยเสร็จ
กองแผนงำน กรมอนำมัย แจ้งว่ำ เงินงบกลำงจะโอนให้กับหน่วยงำน ของกรมอนำมัยภำยในต้นเดือน
สิงหำคม 2564 ให้ทุกหน่วยงำนเตรียมเอกสำรกำรเบิกจ่ำยและเร่งรีบเบิกจ่ำยให้เสร็จทันภำยในเดือน กันยำยน
2564
ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนในระบบ
DOC ดังนี
ปีงบประมำณ 2564 ศูนย์อนำมัยที่ 5 มีจำนวนโครงกำรทังสิน 33 โครงกำร 124 กิจกรรม ขณะนี
ดำเนินกำรเสร็จแล้ว จำนวน 124 กิจกรรม ยังมีเงินคงค้ำงในระบบ GF จำนวน 20,478.01 บำท
กลุ่มขับเคลื่อนฯ แจ้งว่ำ ในเดือนสิงหำคม – กันยำยน 2564 อำจจะไม่มีเงินงบประมำณสำหรับบริหำร
จัดกำร จึงให้ดำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำร โดยประหยัด และคุ้มค่ำที่สุด
ในปีงบประมำณ 2565 กรมอนำมัยได้กำหนด time line กำรจัดทำแผน ดังนี
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สำหรับโปรแกรมกำรบันทึกผลกำรดำเนินงำนหน้ำเว็บไซต์ของศูนย์อนำมัย ที่กลุ่มขับเคลื่อนฯ ดูแล
รับผิดชอบอยู่ ขณะนีมีกำรบันทึกข้อมูลอย่ำงเป็นปัจจุบัน และจะให้นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ทำกำรปรับปรุงระบบ
โดยมีมีกำรรำยงำนผลแยกเป็นรำยโครง รำยแผนเงิน รำยเดือน ฯลฯ เพื่อนำมำใช้ในรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ประธำน กำชับให้กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ท่ำนรองบัญชำ ค้ำของ รอง
อธิบดีกรมอนำมัย ทรำบทุกสัปดำห์ ทังงบประมำณ งบกลำง และงบเงินกู้
มติที่ประชุม : รับทราบและดาเนินการ
นางน้าผึ้ง สุวรรณสะอาด
นำงระจิตร ชำครียวณิชย์

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

