เอกสารหมายเลข ๑
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทางาน
กลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN) ครั้งที่ 11/2561
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย
****************************
คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายดนัย
ธีวันดา
2. นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์
3. นายสืบพงษ์
ไชยพรรค
4. นางเกษร
ศุภกุลธาดาศิริ
5. นางสาวอรุณี
มนปราณีต
6. นางดุลยรัตน์
งามชม
7. นางสาวอรวรรณ
ศรีสงคราม
8. นางนุชนารถ
รักประเสริฐ
9. นางสาวรัตน์ติยา
ขาแก้ว
10. นางสาวพาสนา
ชมกลิ่น
11. นางมะลิลา
ตันติยุทธ
12. นางสาวปิยะฉัตร
พ้นทาส

รองอธิบดีกรมอนามัย
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกองแผนงาน
ผู้อานวยการกองคลัง
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กองแผนงาน
กองคลัง
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
สานักอนามัยผู้สูงอายุ

คณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นายชัยพร
พรหมสิงห์
สานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นางสาวกิ่งพิกุล
ชานาญคง
สานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางสาวปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์
สานักส่งเสริมสุขภาพ
4. นางปฏิญญา
สิทธิพร
กองการเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางจรัญญา
2. นางสาวชนันต์ธร
3. นางสาวพิชชากร
4. นางอัญชุรยี ์
5. นางสาวบัวจันทร์
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

สะเริญรัมย์
แก้วบุญสิงห์
จิวเลิศสกุล
บุญมาประเสริฐ
กระจ่างจิตร

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สานักส่งเสริมสุขภาพ
สานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานการประชุม

-๒วาระ

สรุปสาระสาคัญ

มติที่ประชุม

สรุปมติ
ผู้รับผิดชอบ
1.ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ - ทบทวนคาสั่งแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ - รับทราบ และมอบ
กองแผนงาน
1.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะ
ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทางานกลุ่มการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรรมการฯ กลุม่ การคลังและ คลังและงบประมาณ (FIN) กรมอนามัย
ดาเนินการ
งบประมาณ (FIN) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
2. รับรองรายงานการประชุม - รายงานการประชุมคณะกรรมการ FIN ครั้งที่ 10/2561 - รับรองรายงานการ
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ดังนี้
ประชุม
1. ถ่ายทอดค่าเป้าหมายเบิกจ่ายให้ PA หน่วยงาน และ
ถ่ายทอดค่าเป้าหมายสู่ระดับบุคคล PMS
2. การจัดทาคาของบประมาณประจาปีงบประมาณ 2563
ตามปฏิทิน
3. งบลงทุนประจาปีงบประมาณ 2563
• สิ่งก่อสร้างและที่อานวยความสะดวกของกรมอนามัยให้
สานักงานเลขานุการกรมดาเนินการจัดทาคาขอ
• ให้จัดตั้งคณะทางานพิจารณางบลงทุน Health
Promotion หรือ ศูนย์ Fitness
• กองคลังสารวจและตรวจสอบสภาพสิ่งก่อสร้างที่มีอายุ
การใช้งานนานและทาทะเบียนราชพัสดุ
5. กองแผนงานแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การจัดสรรงบกลาง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้หน่วยงานทราบ
3. วาระ 3 เรื่องเพื่อทราบ
กองคลัง รายงานเป้าหมายและผลการเบิกจ่าย
- รับทราบ ทุกหน่วยงานรับ กองคลัง
3.1 เป้าหมายและผลการ งบประมาณภาพรวมประจาปี พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ วันที่ ไปปฏิบตั ิ
เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 31 ตุลาคม 2561 เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2562
สะสมจากกระทรวงการคลัง และนโยบายกรมอนามัย ดังนี้
มติ ครม นโยบายกรม ผลเบิกจ่าย
ตค.
10
11
5.66
พย.
20
22
(ไตรมาส 1) ธค. 30.29
33
มค 37.29
40
กพ 45.29
48
(ไตรมาส 2) มีค 52.29
55
เมย 59.29
65
พค 66.29
75
(ไตรมาส 3) มิย 74.29
84
กค 82.29
94
สค 89.29
96
(ไตรมาส 4) กย
96
98
เนื่องจากหลายหน่วยงานมีการใช้เวลาในการทบทวน
ปรับปรุงแผนงานโครงการก่อนเสนอกรมอนุมัตลิ ่าช้า ทาให้
การเบิกจ่ายเงินไม่ทันภายในเดือนตุลาคม ขอให้หน่วยงาน
เร่งดาเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน

-๓วาระ
3.2 แนวทางในการ
ดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ พ.ศ.2562

สรุปสาระสาคัญ

มติที่ประชุม
สรุปมติ
ผู้รับผิดชอบ
- รับทราบ ทุกหน่วยงานรับ กองคลัง
ไปปฏิบตั ิ

1.งบวิจัย การคืนงบประมาณงบวิจัย หน่วยงานจะคืนงบ
วิจัยกลับศูนย์ต้นทุนกรมอนามัยได้ต่อเมื่อดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว
2.งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว หากมีการยกเลิกการเดินทางใน
รายการใด ให้แจ้งกองคลังก่อน 31 ธันวาคม 2561
3.การยืมเงินงบประมาณระหว่างหน่วยงาน ฐานการคานวณ
จะตัดฐานไปยังหน่วยงานผู้รับโอนงบประมาณ
4.การโอนงบประมาณระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานสามารถ
โอนงบประมาณระหว่างหน่วยงานได้สิ้นสุด ไตรมาสที่ 2
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (31 มีนาคม 2562)
5.การโอนจัดสรรเงินงบประมาณ กาหนดการโอนเงิน
งบประมาณเดือนละ 3 ครั้ง คือ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ที่
1, 2 และ 3 ของเดือน (หากติดวันหยุดราชการจะโอนในวัน
แรกที่เปิดทาการ)
6.รายจ่ายลงทุน
1) รายการที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ต้องก่อหนี้
ผูกพัน ภายใน 31 ตุลาคม 2561 และเบิกจ่ายภายใน 15
พฤศจิกายน 2561
2) รายการที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ไม่เกิน
2,000,000 บาท ต้องก่อหนีผ้ ูกพัน ภายใน 30
พฤศจิกายน 2561 และเบิกจ่ายภายใน 15 ธันวาคม
2561
3) รายการที่มีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท ต้องก่อหนี้
ผูกพัน ภายใน 20 ธันวาคม 2561 และเบิกจ่ายเป็นไปตาม
งวดงาน-งวดเงินในสัญญา
7.กรณียืมเงินราชการผ่านบัตรเครดิตราชการ ต้องวางแผน
จัดประชุมให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เพื่อนา
สลิปและเอกสาร มาวางเบิกในระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ภายใน 3 วันทาการ
หลังเสร็จสิ้นการจัดประชุม จึงจะเป็นผลการเบิกจ่ายของ
หน่วยงานในแต่ละเดือน ทั้งนี้ หากไม่ดาเนินการเบิกจ่ายให้
ทันตามที่กาหนด ผู้ยืมเงินเป็นผู้รบั ผิดชอบค่าธรรมเนียม
จ่ายเงินล่าช้า (ดอกเบี้ย)
4. เรื่องเพื่อพิจารณา
ตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น - รับทราบ
4.1 มาตรฐานและ
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
หลักเกณฑ์ปฏิบตั ิการควบคุม ซึ่งกาหนดให้หน่ วยงานของรัฐ จัดทาระบบควบคุมภายใน
ภายในสาหรับหน่วยงานของ ประเมิ น ผลระบบควบคุ ม ภายใน ได้ มี ก ารยกเลิ ก ไปตาม
รัฐ พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการตรวจเงิ น
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรั ฐ พ.ศ. 2561 ให้อานาจกระทรวงการคลั ง
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สรุปสาระสาคัญ

มติที่ประชุม
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กาหนดเกณฑ์ว่าด้ว ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการ
ควบคุ ม ภายในส าหรั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ พ.ศ. 2561
ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4
ตุ ล าคม 2561 ตามหนั งสื อ กระทรวงการคลั ง ด่ ว นมาก
ที่ กค 0409.3/ว105 ลงวั น ที่ 5 ตุ ล าคม 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์ของการจัดทาระบบควบคุมภายใน ดังนี้
1.วัตถุประสงค์ด้านการดาเนินงาน (Operations : O)
ความมี ประสิ ทธิ ผลและประสิทธิ ภาพของการด าเนิน งาน
รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดาเนินงานด้านการเงิน
ตลอดจนการใช้ ท รั พ ยากร การดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น การ
ป้องกันและลดข้อผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยงานของรัฐ
2.วัต ถุป ระสงค์ด้ า นการรายงาน (Reporting : R)
เป็นการรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายใน
และภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือ
ได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกาหนดอื่นทางราชการ
3.ด้า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บและข้ อ บั งคั บ
(Compliance : C) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งข้อกาหนดอื่นของทางราชการ
การรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน กรมอนามัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตามหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ภายในส าหรั บ
หน่วยงานของรัฐ กาหนดให้คณะกรรมการประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในส่งรายงานผู้กากับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด
ภายใน 90 วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น ปี ง บประมาณ รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของกรมอนามัยที่ต้องจัดส่ง
ประกอบด้วย
3.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ
ปค.1
3.2 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน แบบ ปค.4
3.3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5
3.4 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.6
4.2 ทบทวนประกาศกรม
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนามาตรการดังต่อไปนี้ไปทบทวน - เห็นชอบตามที่เสนอ และ
อนามัย เรื่องนโยบายการ
และปรับปรุงมาตรการให้เป็นปัจจุบัน
มอบหน่วยงานดาเนินการ
ประหยัดประจาปีงบประมาณ 1. มาตรการประหยัดพลังงาน ตามประกาศนโยบายการ
พ.ศ.2558
อนุรักษ์พลังงานของกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 (Save Energy) มอบสานักงานเลขานุการกรม

ผู้รับผิดชอบ

- สานักงาน
เลขานุการกรม
ข้อ 1
- กองคลัง และ
กลุ่มตรวจสอบ
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4.3 หารือแนวทางการ
กาหนด อัตราค่าจ้างเหมา
บริการ ตามหนังสือกองคลัง
ที่ สธ 0903.04/ว1855
ลว.22 มิย.61 ซ้อมความ
เข้าใจการจ้างเหมาบริการที่
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
(เพิ่มเติม)

สรุปสาระสาคัญ

มติที่ประชุม
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2. มาตรการด้านการเงิน การคลัง มอบกองคลังและกลุม่
ตรวจสอบภายใน
3. มาตรการด้าน GREEN ICT มอบกองแผนงาน
4. มาตรการด้านการสื่อสาร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เพื่อถ่ายทอดองค์ กองแผนงานรับไปประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการเพื่อใช้เป็น - เห็นชอบตามหลักเกณฑ์
แนวทางเบื้องต้น ในการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ดังนี้
แนวทางการปฏิบัติที่กอง
1. กาหนดวิธีการจ้าง
คลังเวียน
1.1 กรณีวงเงินในการจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000
บาท ต่อราย ให้ดาเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยตกลง
กับผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างที่มีอาชีพรับจ้างนั้นโดยตรง
1.2 กรณีวงเงินในการจัดจ้างเกิน 500,000 บาท ต่อ
ราย ให้ดาเนินการโดยวิธีคัดเลือก จ้างได้เฉพาะตาแหน่งที่มี
คุณลักษณะเฉพาะพิเศษหรือซับซ้อน หรือผู้มฝี ีมือเฉพาะ
หรือผู้มีความชานาญเป็นพิเศษหรือผู้มีทักษะสูง เท่านั้น
2. กาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า
2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง พขร. จ้างในอัตราวุฒิ
ปวช./ ม.ปลาย ในอัตราจ้าง 9,400.- บาท และต้องไม่
น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าของจังหวัด
2.2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบตั ิงานใน
หน่วยงาน ให้จ้างได้ไม่เกินอัตราขัน้ ต่าของตาแหน่งและวุฒิที่
กาหนด
กรณีการจ้างบุคคลที่มีวุฒติ ่ากว่า ปวช/ม.ปลาย
รวมถึงการจ้างเหมาบริการกรณีจา้ งดาเนินการหลายหน้าที่
หัวหน้าหน่วยงานสามารถใช้ดุลยพินิจในการกาหนดข้อตกลง
และอัตราค่าจ้างได้ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับปริมาณ
งานที่จะจ้างภายใต้วิธีการตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
ภายใน ข้อ 2
- กองแผนงาน ข้อ
3, 4

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
จดรายงานการประชุมโดย
ฝ่ายตรวจสอบ 2 กลุ่มตรวจสอบภายใน

