เอกสารหมายเลข ๑
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทางาน
กลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN) ครั้งที่ 1๒/2561
วันที่ ๑๔ ธันวาคม 2561 เวลา ๐๙.๓๐ – 1๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น ๒ กรมอนามัย
****************************
คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายดนัย
2. นางเกษร
3. นางสาวกิ่งพิกุล
4. นางสาวปิยะวรรณ
5. นางนุชนารถ
6. นางสาววาสนา
7. นางเตือนใจ
8. นางสาวพาสนา
9. นางสาวรัตน์ติยา
10. นางสาวปวิตรา
11. นางมะลิลา
12. ว่าที่ร้อยตรีกิตติบดี
13. นางสาวปิยะฉัตร
14. นางดวงกมล
15. นางสุภาพร

ธีวันดา
ศุภกุลธาดาศิริ
ชานาญคง
กลิ่นสุคนธ์
รักประเสริฐ
สงวนหมู่
ชีวาเกียรติยิ่งยง
ชมกลิ่น
ขาแก้ว
รุ่งเรือง
ตันติยุทธ
โลกนุเคราะห์
พ้นทาส
คล้ายพึ่งสินธุ์
ศรีเพ็ญเบ็ญจ

รองอธิบดีกรมอนามัย
ประธานการประชุม
ผู้อานวยการกองคลัง
สานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สานักส่งเสริมสุขภาพ
กองแผนงาน
กองการเจ้าหน้าที่
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กองคลัง
กองคลัง
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
สานักเลขานุการกรม
สานักอนามัยผู้สูงอายุ
กองคลัง
กองคลัง

คณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นายชัยพร
2. นายสืบพงษ์
3. นางปนัดดา

พรหมสิงห์
ไชยพรรค
จันผ่อง

สานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กองแผนงาน
สานักส่งเสริมสุขภาพ

ศรีจันทร์
ต้นภูบาล
อยู่สิน
กาญจนขจรศักดิ์
มนประณีต
ชัชวาลกิจกุล
ศิริ
ไชยมาศ
ไชยพันธ์
รอดเมือง

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองแผนงาน
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวพิมพ์ภวดี
2. นางสาวฉัตรรัตน์
3. นางสาวสิริรัตน์
4. นางสาวประวีณ์นุช
5. นางสาวอรุณี
6. นางสาวกุลสตรี
7. นางพรสุดา
8. นางปัทมา
9. นางสมจิตร์
10. นางสาวนภาพร
เริ่มประชุมเวลา 1๐.๑๕ น.

-๒วาระ
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มติที่ประชุม
สรุปมติ
ผู้รับผิดชอบ
- รับทราบ

1.ประธานแจ้งที่ประชุม
ทราบ

ประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ ชุดใหม่
ซึ่งได้ปรับตามที่ท่านอธิบดีได้ให้ข้อเสนอแนะจาก
การประชุมกรมอนามัย ประจาเดือน พฤศจิกายน
2561

2. รับรองรายงานการ
ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ FIN ครั้ง - รับรองรายงานการ
ที่ 1๑/2561 เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน 2561
ประชุม
ดังนี้
1.แนวทางการดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
2.ทบทวนประกาศกรมอนามัย เรื่องนโยบายการ
ประหยัด ประจาปี ๒๕๕๘
3.มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายใน สาหรับหน่วยงานของกรมอนามัย
พ.ศ. 256๑
๔.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการ

3. วาระสืบเนื่อง
ทบทวนประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง นโยบาย
การประหยัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ทบทวนประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบาย
การประหยัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ดังนี้
๑.มาตรการประหยัดพลังงานอยู่ระหว่างการ
ทบทวนมาตรการโดย สลก.
๒.นาเสนอมาตรการใหม่โดยกองคลัง
๓. มาตรการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การอยู่ระหว่างการทบทวนมาตรการโดย
กองแผนงาน
๔. มาตรการด้านการสื่อสารนาเสนอการทบทวน
มาตรการโดยผู้แทนศูนย์สื่อสารสาธารณะ

- เห็นชอบตามที่เสนอ
และมอบหน่วยงาน
ดาเนินการดังนี้
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -สานักงาน
ทบทวนแก้ไขมาตรการ เลขานุการกรม
ประหยัด ส่งให้ สลก.
ไม่เกินวันที่ 25 ธ.ค.61
เพื่อรวบรวมออก
ประกาศกรมอนามัยโดย
มีผลตั้งแต่วันที่ 1
ม.ค. 62
2. นามาตรการแจ้งให้ -กองแผนงาน
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบบริหารฯ (KISS)
รับทราบด้วย

-๓มติที่ประชุม
สรุปมติ
ผู้รับผิดชอบ
4. เรื่องเพื่อพิจารณา
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ - รับทราบ
กองคลัง
4.1 ผลการเบิกจ่าย
30 พ.ย. 2561 กรมอนามัยสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณกรมอนามัย
ได้ร้อยละ 14.13 (เป้าหมายกระทรวงการคลัง
เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ที่ร้อยละ 20 เป้าหมายกรมอนามัย
ที่ร้อยละ 22 ) มีบางหน่วยงานที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ในส่วนงบลงทุน
คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด
ภายใน ธ.ค. 2561
หน่วยงานทีย่ ังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ให้ดาเนินการตามขั้นตอนพัสดุ เมื่อพร้อม
ลงนามในสัญญาให้แจ้งกองคลังเพื่อรวบรวม
ข้อมูลเสนอของบประมาณสานักงบประมาณ
2.ให้กองคลังจัดทารายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณก่อนวันประชุม 1 วัน
วาระ

สรุปสาระสาคัญ

4.2 กรอบคาขอ
1. ผู้แทนกองแผนงานรายงานปฏิทินการจัดทา
งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 กรมอนามัย ดังนี้
2563
 14 ธ.ค. 61 กองแผนงานนาเสนอกรอบ
คาของบประมาณต่อ Cluster FIN
 17 ธ.ค. 61 นายกรัฐมนตรีมอบนโยบาย
การจัดทางบประมาณปี พ.ศ. 2563
 24 ธ.ค. 61 กองแผนงานจัดประชุม
ทบทวนเป้าหมายการให้บริการ
 25-31 ธ.ค. 61 กองแผนงานสรุป
แผนงาน / โครงการ / งบประมาณ
นาเสนออธิบดีกรมอนามัย
 1 – 15 ม.ค. 61 กองแผนงานคีย์คาขอ
ผ่านระบบ e-Budgeting ซึ่งจะใช้เวลา
ประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้น สานัก
งบประมาณจะพิจารณาคาขอต่อไป
1. กรอบการทาคาของบประมาณปี พ.ศ.
2563 ของกรมอนามัย รัฐบาลได้ให้
ความสาคัญกับการจัดทาคาขอที่มีความ
เชื่อมโยงใน 3 ระดับ
ระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

- เห็นชอบตามที่เสนอ - กองการ
และให้มีการบริหาร
เจ้าหน้าที่
ตาแหน่งว่าง
เร่งดาเนินการบรรจุ
ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ โดยการ Lean
กระบวนการทางานให้
เร็วขึ้น

-๔วาระ
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ระดับที่ 2 แผนที่สนับสนุนการทางานของ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
ระดับที่ 3 สนับสนุนระดับที่ 1 และ 2
ซึ่งเป็นแผนพัฒนาภาค โดยกรม
อนามัยจะเกี่ยวในระดับที่ 3
มี 5 ยุทธศาสตร์ 3 พรบ.
3. แนวทางจัดทางบประมาณปี พ.ศ. 2563
กรมอนามัย ประกอบด้วย 7 ประเด็น โดยกอง
แผนงานจะทาการสื่อสารการจัดทาคาขอไปยัง
37 ฟังก์ชั่น(Function) 9 คลัสเตอร์(Cluster)
ซึ่งกลุ่มคลัสเตอร์จะมีหน้าที่ในการร้อยเรียงคา
ขอทั้งหมดออกมาเป็นภาพกรม ทั้งนี้ ในปี
2563 กรมอนามัยได้ทากรอบคาขอตั้งไว้ที่
3,068.7497 ล้านบาท ประกอบด้วย
 งบบุคลากร 12 ลบ.
 งบดาเนินงาน 14 ลบ.
 งบลงทุน 296 ลบ.
 งบอุดหนุน 0.8025 ลบ.
 งบรายจ่ายอื่น 108 ลบ.
จากสถิติในปี พ.ศ. 2560 – ๒๕๖๓
กรมอนามัยจะได้รับจัดสรร
งบประมาณเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10 %
4. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผนแม่บท กรมอนามัย
มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทจานวน 6 ฉบับ
คือ แผนแม่บทฉบับที่ 11 13 18 19
21 23 โดยแผนแม่บทฉบับที่ 18 19
จะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทฉบับที่ 13 จะเกี่ยวข้องกับเงิน
และค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์
4.1 เนื่องจากมี พรบ.เงินทดแทนเข้ามา
กองแผนงานจึงดาเนินการตาม พรบ.
โดยจัดตั้งงบประมาณรองรับตามจานวน
40 บาท/คน/เดือน ตามสูตรการคานวณ
4.2 สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบบุคลากร มีงบประมาณคงเหลือ

มติที่ประชุม
สรุปมติ
ผู้รับผิดชอบ

-๕วาระ
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ประมาณ 10 ลบ.เนือ่ งจากมีความ
ผิดพลาดในการตั้งงบประมาณของ
ลูกจ้างประจาเกินจานวน 22 ลบ.
และงบประมาณของข้าราชการและ
พนักงานราชการติดลบจานวน 12 ลบ.
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จะดาเนินการให้ถูกต้อง
ข้อสังเกต
1. การขับเคลื่อนงบประมาณผ่านการอบรม
สัมมนา จะมีข้อจากัดเกี่ยวกับระเบียบค่อนข้าง
มาก เป็นงานหนัก ดังนั้นขอให้ใช้งบประมาณ
เพื่อขับเคลื่อนงานได้จริงๆ
2. ข้อพิจารณาในการจัดหาครุภัณฑ์
2.๑ ควรจัดหาครุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจกรม เช่น การขับเคลื่อนตัว
งานมากกว่าการรักษาพยาบาล
2.๒ พิจารณาจากความคุ้มค่า ลักษณะ
การใช้งาน การบารุงรักษา ซึ่งเป็น
องค์ประกอบในการจัดหาครุภัณฑ์
3. ให้แต่ละCluster ไปทบทวนกรอบคาขอ
งบประมาณที่ยกร่างไว้ โดยไม่ต้องตั้ง
กรอบงบประมาณเผื่อการถูกตัด
งบประมาณ
4. ให้วิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน
เนื่องจากยังมีบางหน่วยงานนางบประมาณจาก
งบดาเนินงานมาจัดหาบุคลากร ซึ่งยังเป็น
จุดอ่อนอยู่ (ทาเป็นR2R)
5. ในกรณีมีการจ้างบุคลากร ๑ คน ต่อ
โครงการ ให้มีการทักท้วงไว้ด้วย
6. โครงการใดไม่มีความจาเป็นต้องจ้างบุคลากร
แล้ว ก็ให้ดาเนินการยกเลิกการจ้าง
การจัดทางานวิจัยควรจัดทาวิจัยโดยอิงกับ
สถานการณ์โลก และเป็นปัญหาที่สืบเนื่อง
งบวิจัยสามารถตั้งงบประมาณเพื่อนามา
จัดหาครุภัณฑ์ได้ แต่ต้องเขียนไว้ใน NRMS

มติที่ประชุม
สรุปมติ
ผู้รับผิดชอบ

-๖วาระ
วาระที่ ๕
เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วย
บริการ

มติที่ประชุม
สรุปมติ
ผู้รับผิดชอบ
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-ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการของกรมอนามัย กรมอนามัยได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย
บริการ จากมติที่ประชุมได้พิจารณาให้ 14
หน่วยงานสามารถเบิกค่าตอบได้(ตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ...
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2559) ซึ่งกองคลังได้นา
ผลสรุปการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ฯ
จากระบบบริหารเงินบารุง พบว่าในปี พ.ศ. 2561
มีหน่วยงานเบิกจ่ายจานวน 7 หน่วยงาน เป็นเงิน
๒,๒๓๘,๒๓๔.๔๓ บาท มีหน่วยงานที่เบิกจานวน
๗ หน่วยงาน และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีหน่วยงาน
เบิกจ่ายจานวน ๔ หน่วยงาน เป็นเงิน
๕๒๒ ๑๘๕.๓๓ บาท
ทั้งนี้ ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อมูลที่ได้
รับมาจากบางหน่วยงานไม่ตรงกับรายงานการเบิก
ค่าตอบแทนที่นาเสนอ

-รับทราบ
พร้อมดาเนินการ
1. ตรวจสอบความถูก
ต้องของการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนกับศูนย์
อนามัย
2. ประสานกับสานัก
ปลัดกระทรวงในเรื่อง
ประกาศชื่อหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดกรมอนามัย
ที่สามารถเบิก
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วย
บริการของกรมอนามัย
ได้

- กองการ
เจ้าหน้าที่
และกองคลัง
- กองการ
เจ้าหน้าที่

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.

นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล

ผู้จดรายงานการประชุม

นางสาวรัตน์ติยา ขาแก้ว

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

