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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทํางาน
กลุมการคลังและงบประมาณ (FIN) ครั้งที่ 2/2562
วันจันทรที่ 25 กุมภาพันธ 2562 เวลา 13.30 – 16.3๐ น.
ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น ๒ กรมอนามัย
****************************
คณะกรรมการที่เขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายดนัย
นางนุชนารถ
นางสุภาพร
นางสาววาสนา
นางสาวรัตนติยา
นางสาวปวิตรา
วาที่รอยตรีกิตติบดี
นางสาวปยะฉัตร
นางดวงกมล

ธีวันดา
รักประเสริฐ
ศรีเพ็ญเบ็ญจ
สงวนหมู
ขําแกว
รุงเรือง
โลกนุเคราะห
พนทาส
คลายพึ่งสินธุ

รองอธิบดีกรมอนามัย
กองแผนงาน
กองแผนงาน
กองการเจาหนาที่
กองคลัง
กองคลัง
สํานักเลขานุการกรม
สํานักอนามัยผูสูงอายุ
กองคลัง

ประธานการประชุม

คณะกรรมการที่ไมเขารวมประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายชัยพร
นางเกษร
นายสืบพงษ
นางสาวปยะวรรณ
นางมะลิลา
นางสาวกิ่งพิกุล
นางเตือนใจ
นางปนัดดา
นางสาวพาสนา

พรหมสิงห
ศุภกุลธาดาศิริ
ไชยพรรค
กลิ่นสุคนธ
ตันติยุทธ
ชํานาญคง
ชีวาเกียรติยิ่งยง
จันผอง
ชมกลิ่น

สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองแผนงาน
สํานักสงเสริมสุขภาพ
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
สํานักสงเสริมสุขภาพ
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ

ศรีจันทร
อินทรขํา
สารนาค
บุญมาประเสริฐ
รักไร
ชวะพันธุ
ตรีวัย
ชัยเดช
ราชมนตรี
แบงดี

ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองคลัง
สํานักสงเสริมสุขภาพ
กองคลัง
ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
กองคลัง

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวพิมพภวดี
2. นางอรุณี
3. นางสาวเอกฤทัย
4. นางอัญชุรีย
5. นางสาววราภรณ
6. นางสาวเพชรา
7. นางสาวมลฤดี
8. นายเอกชัย
9. นางสาวจิรัชญา
10. นางสาวเพ็ญแข
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11. นางสมจิตร
12. นายอุทิศ
13. นางยุพิน

ไชยพันธ
สุขารมณ
ยิ่งผล

กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง

เริ่มประชุมเวลา 13.๑0 น.
วาระ

สรุปสาระสําคัญ

มติที่ประชุม
สรุปมติ

1.ประธานแจงทีป่ ระชุม
ทราบ

ประธานกลาวเนนย้ํา ถึงหนาที่ Cluster ในการ
- รับทราบ
เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการเบิกจาย
ประจําป รวมถึงระบบจัดสรรงบประมาณ และ
ระบบเบิกจายเงิน วามีความเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น
ควรสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล

2. รับรองรายงานการ
ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ FIN
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562
แจงเวียนเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562 ดังนี้

ผูรับผิดชอบ

- รับรองรายงานการ
ประชุม

1. ผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม ณ
วันที่ 15 ม.ค.2562 กรมอนามัยสามารถ
เบิกจายได รอยละ 29.60 ซึ่งต่ํากวา
เปาหมายกรมและกระทรวงการคลัง
(เปาหมายกระทรวงการคลังที่ รอยละ 39
เปาหมายกรมอนามัยที่รอยละ 40)
2. กรอบวงเงินคําของบประมาณรายจาย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. รายงานผลการใชโปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ
4. แนวทางการบริหารงบลงทุนป 2563
3. วาระสืบเนื่องติดตาม 1. รายงานผลการใชโปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ
ประเมินผลการเขาใชงาน ดังนี้
โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ
- เขาใชงานแลวขอมูลเปนปจจุบัน 1 หนวยงาน
- เขาใชงานแลวแตยังติดปญหา 21 หนวยงาน
- ยังไมเขาใชงานเลย
15 หนวยงาน
การเขาใชงานระบบ AMS ในปจจุบันพบวามี
หนวยงานเริ่มเขาใชงานแลว 60 %

- รับทราบ
มอบ ผ.อ. กองคลัง
ติดตามโดยสงขอมูลไป
ในไลนผูบริหาร
ผูรับผิดชอบ กองคลัง
ประสานกับบริษัทผูทํา
ระบบ แกไขปรับปรุงใน
สวนที่มีปญหา

- กองคลัง
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วาระ

สรุปสาระสําคัญ

มติที่ประชุม
สรุปมติ

ผูรับผิดชอบ

ปญหาที่พบในการใชงาน มีดังนี้
-ครุภัณฑตัดจําหนาย ยังไมเปลี่ยนสถานะวันที่
รับเขาและบันทึกไมได
-จํานวนครุภัณฑไมครบถวนตามทะเบียนเดิม
-รายการครุภัณฑบางรายการ ขอมูลหายไป
-รายการครุภัณฑเดิม/วันที่ไดมาไมมีในรายการ
ดังนั้น หนวยงานควรเขาไปตรวจสอบขอมูล
(28 ก.พ.2561 )ใหครบถวนถูกตอง
ความเห็นที่ประชุม
1.ประธานแจงใหเรงติดตามหนวยงานที่ยังไมเขา
ใชโปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ
2.ประธานแจงใหหนวยงานตรวจสอบและบันทึก
ฐานขอมูลใหมีความสมบูรณ
3.ผูรวมประชุมเสนอใหติดตามกับผูบริหารของ
หนวยงานโดยตรงเพื่อความรวดเร็ว ทันตอเวลาที่มี
จัดกัด
4. เรื่องเพื่อทราบ

1. ผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ - รับทราบ
20 ก.พ.2562 กรมอนามัยสามารถเบิกจาย
4.1 ผลการเบิกจาย
ไดรอยละ 39.13 ซึ่งต่ํากวาเปาหมายกรมและ
งบประมาณกรมอนามัย ณ
กระทรวงการคลัง (เปาหมายกระทรวงการคลัง
วันที่ 20 ก.พ. 2562
ที่รอยละ 47 เปาหมายกรมอนามัย
ที่รอยละ 48 )
ขอสังเกต
งบลงทุนของหนวยงานเบิกจายไดนอย และ
งบดําเนินงานหนวยงานสวนใหญยังเบิกไมถึง
เปาหมายเพราะมีรายการผูกพันและเบิกจายเงิน
เปนงวดงาน สวนงบบุคลากร เบิกไดต่ํากวาเกณฑ
เนื่องจาก มีลูกจางประจําลาออกเปนจํานวนมาก

- กองคลังและ
ทุกหนวยงาน
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วาระ

สรุปสาระสําคัญ

มติที่ประชุม
สรุปมติ

ผูรับผิดชอบ

ความเห็นที่ประชุม
1.ประธานไดใหขอคิดเห็น เพื่อเปนการเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณ ใหแตละหนวยงานจัดทํา
แผนการเบิกจายงบประมาณเดือนมีนาคม
เปาหมายรอยละ 55 เสนอใหประธานทราบ
2.ผูรวมประชุม เสนอแนะวา งบบุคลากรตองให
กองการเจาหนาที่ เรงบรรจุ บุคลากรภาครัฐ เพื่อ
จะไดเพิ่มผลการเบิกจาย
4.2 สรุปผลการ
วิเคราะหผลการเบิกจาย
งบประมาณกรมอนามัย
เดือน ม.ค.2562

จากการตั้งคณะกรรมการตัวชี้วัด 2.3 รอยละของ -รับทราบ
การเบิกจายเงินงบประมาณ เพื่อรายงานผลให
มอบ กองคลังเรงรัด
ผูบริหารทราบและเรงรัดการเบิกจาย โดย
ติดตามผลการเบิกจาย
หนวยงานตองจัดทําผลเบิกจายและอัพโหลดขึ้น
เว็บไซต ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป วิเคราะหผล
เบิกจายของเดือน ม.ค.2562 ไดดังนี้
-หนวยงานที่มีผลเบิกจายเพิ่มขึ้น จากวันที่ 15
ม.ค.2562 ถึง 31 ม.ค.2562 มี 9 หนวยงาน
ซึ่งหนวยงานที่เบิกจายไดตามเปาหมายมีแผนงานที่
ชัดเจน มีการปรับแผนงานเรงรัดการเบิกจายถึง
ระดับกลุมงานที่รับผิดชอบโครงการ เพื่อใหไดผล
เบิกจายตามเปาหมาย และมีผูบริหารใหความ
รวมมือในการเรงรัดติดตาม
-หนวยงานที่เบิกจายไดต่ํากวาเปาหมายมีปจจัย
เชน ผลกระทบจากพายุปาบึก, เจาหนาที่ออกไป
ประชุมตางจังหวัดทําใหบุคลากรไมเพียงพอในการ
ดําเนินงานฯ, โครงการอนุมัติลาชา, ไมไดปรับ
แผนการเบิกจาย, มีการจัดประชุมในชวง
ระยะเวลาเดียวกันทําใหไดเปาหมายต่ํากวาที่
กําหนดไว เปนตน
-หนวยงานที่มีผลเบิกจายต่ํากวาเปาหมาย เชน

- กองคลัง
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วาระ

สรุปสาระสําคัญ

มติที่ประชุม
สรุปมติ

ผูรับผิดชอบ

กองแผนฯ ศูนยหองฯ สาเหตุเกิดจาก งบลงทุนมี
วงเงินสูง
-หนวยงานที่กองคลังตองเรงรัดติดตามอยางใกลชิด
คือ สอส. สพด. และ สว. ที่มีผลเบิกจายทั้งงบ
ดําเนินงาน และงบลงทุนต่ํากวาเปาหมาย
ขอเสนอแนะ
1.ผอ.กลุมตรวจสอบภายใน ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
งบวิจัยที่โอนใหภาคีเครือขาย และศูนยอนามัย
หนวยงานเจาของโครงการควรติดตาม และเรงรัด
การเบิกจาย เพราะมีกรณีที่ใกลสิ้นสุดระยะเวลา
ดําเนินงาน ศูนยอนามัยขอคืนเงินงบวิจัยทั้งกอน
โดยไมดําเนินการใดๆ ทําใหผลเบิกจายเงินงบวิจัย
หนวยงานเจาของโครงการต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไว
2.ประธาน ใหตรวจสอบงบลงทุน/ที่ดิน/
สิ่งกอสราง มีโครงการใดบางที่ไมสามารถเบิกจาย
ไดทัน เพราะหนวยงานสามารถปรับแผนไปเรง
เบิกจายในงบอื่นๆ ใหเปนไปตามเปาหมายได
4.3 รายงานผลการ
ตรวจสอบใบสําคัญชดใช
หนี้เงินยืมราชการ (กรณีไม
มีขอทักทวง)

ผลการตรวจสอบใบสําคัญชดใชหนี้เงินยืมราชการ
สืบเนื่องจากประชุม กรมฯ มีขอสังเกต มอบกอง
คลัง ตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญใชหนี้เงินยืม
ราชการใหชัดเจน จากหลักฐานใบสําคัญใชหนี้เงิน
ยืมราชการ ป 2561 ที่หนวยงานตางๆสงมาให
กองคลังตรวจสอบ และกองคลังไดสงคืนกลับไป
แกไข มีดังนี้
-หนวยงานสวนกลางมี 21 หนวยงาน
มีการสงคืนกลับไปแกไข เกินกวารอยละ 50
จํานวน 6 หนวยงาน และสงคืนแกไข นอยกวา
รอยละ 50 จํานวน 15 หนวยงาน
ปญหาที่พบ
1.แกไขเพราะผูปฏิบัติงานไมเขาใจระเบียบ

-รับทราบ

-กองคลัง
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วาระ

สรุปสาระสําคัญ
เนื่องจากเปนเจาหนาที่ใหม
2.ผูปฏิบัติงานการเงินของหนวยงาน ไมสื่อสารกับ
นักวิชาการหรือผูรับผิดชอบ
3.กฎระเบียบมีการแกไขอยูตลอด
4.ในสวนของกองคลัง มีกําลังคนอัตราวาง ซึ่ง
ผูปฏิบัติงานตรวจใบสําคัญ มีจํานวนนอยกวา
ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย
วิธีการแกไข
กองคลัง ไดติดตามเรงรัดใบสําคัญที่ครบกําหนด
ชําระโดยใชโปรแกรมเงินยืมราชการที่ทางกองคลัง
ไดแจงเวียนใหหนวยงานใช และขอความรวมมือ
ใหยืมเงินโดยใชบัตรเครดิตราชการ จัดอบรมเจา
หนาทีการเงิน รวบรวมระเบียบใหเปนคูมือ
ปฏิบัติงาน กองคลังเพิ่มชองทางในการให
คําปรึกษาผานแอพพลิเคชั่น line และกํากับดูแล
หนวยงานที่มี การสงงานกลับไปแกไขบอยเปน
พิเศษ
มาตรการที่กําหนดเปนแนวทางปฏิบัติ
1.สรุปรวบรวมขอมูลการสงคืนแกไขใบสําคัญเปน
รายเดือนและรายงานในที่ประชุมกรมฯ
2.เมื่อมีการสงคืนแกไข กรณีครั้งที่ 2 แจงให
ผูบริหารหนวยงานทราบ
3.เมื่อมีการสงใบสําคัญที่แกไขแลวกลับคืนกอง
คลัง ตองมีลายเซ็นหัวหนากลุมการเงินหรือหัวหนา
กลุมอํานวยการทุกครั้ง
4.กรณีไดรับเอกสารทักทวงใหดําเนินการแกไข
และสงคืนกองคลังภายใน 5 วันทําการ หากพน
กําหนดจะดําเนินการตามเงือนไขสัญญาฯ
ขอสังเกต
- ผอ.ตรวจสอบภายใน อยากทราบวาใบสําคัญที่
สงคืนแกไขสวนใหญ พบขอผิดพลาดในเรื่องใด
-หัวหนากลุมการเงินกองคลัง ตอบขอสังเกต

มติที่ประชุม
สรุปมติ

ผูรับผิดชอบ
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ปญหาที่พบสวนใหญเชน เอกสารที่แนบมาไม
ครบถวน เซ็นชื่อไมครบ เปนตน
วาระที่ 4.4

-รับทราบ
กระบวนการจัดหาพัสดุ มีขั้นตอนเริ่มตั้งแต
ขั้นตอนที่ 1 การจัดทําแผน จนถึงขั้นตอนที่ 5 การ
ความสําเร็จของการบริหาร
มอบ กองแผน และกอง
พิจารณาอุทธรณ สวนใหญมีกรอบเวลา กําหนด
โครงการจัดซื้อจัดจาง งบ
คลัง กํากับดูแล
การจั
ด
ซื
อ
้
จั
ด
จ
า
ง
วงเงิ
น
เกิ
น
2,000,000.-บาท
มี
ลงทุนดวยวิธี e –
จํานวน 12 โครงการ และไดดําเนินการกอหนี้ผูก
budgeting (ที่มีวงเงินการ
จัดหาเกินอํานาจสํานัก/ ผันไปแลวจํานวน 10 โครงการ เหลืออีก 2
โครงการที่ยังไมสามารถดําเนินการได คือ
กอง)
1.โครงการสนามหญาเทียมของ กกส.

- กองแผนงาน
- กองคลัง

2.ครุภัณฑทางการแพทยของ สสม.
ปญหาที่พบ
-มีชองวางของระยะเวลา ระหวางขั้นตอนที่ 1
จัดทํา”แผนการจัดซื้อจัดจางประจําป” กับขั้นตอน
ที่ 2 จัดทํารางขอบเขตของงาน/เอกสารซื้อหรือ
จาง เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ ไมมีกรอบเวลา
กําหนดไวซึ่งทําใหเกิดความยืดหยุน แตก็ทําใหเกิด
ความลาชา จากการเปลี่ยนแปลงสเปค และ
ผูรับเหมา
ขอเสนอแนะ
-เมื่อหนวยงานทราบงบประมาณที่ไดรับแลวใหเรง
ทําตามแผนในเรื่อง ครุภัณฑและสิ่งกอสรางกอน
เพราะการกอหนี้ แตละรายการมีหลายขั้นตอนที่
สําคัญและจําเปนตองใชเวลา ในการดําเนินงาน
วาระที่ 4.5 ความกาวหนา ความกาวหนาของระบบแจงเงินเดือนออนไลน
ระบบแจงเงินเดือน
หัวหนากลุมบัญชี กองคลัง ไดรายงานในที่ประชุม
ออนไลน กรมอนามัย
วา หนวยงานทั้งหมดของกรมอนามัยสามารถใช
งานได ตั้งแต วันที่ 2๑ กุมภาพันธ 2562 เปนตน
ไป ระบบมีความปลอดภัยโดยผูใชงานสามารถ

-รับทราบ
ประธานมอบหนวยงาน
ทั้งหมดใหชวยเขาไปใช
งานระบบ เพื่อจะได

-กองคลัง
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กําหนดรหัส 8 หลักและเขาใชงาน ระบบ Online ทราบปญหา และแกไข
real time เรียกดูขอมูลตลอดเวลาที่ตองการ
ไดทันเวลาประกันของ
บริษัท
- กลุมบัญชีได จัดประชุมชี้แจงหนวยงาน ณ
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 เรียบรอยแลว
ขณะนี้ไดสงมอบงาน และอยูระหวาง
ตรวจสอบ ประเมินระบบคาดวาจะสงเบิกได
ภายในเดือนกุมภาพันธ 2562 นี้
ขอสังเกต
ประธานมีขอสงสัย หากมีการลืมรหัส ตองทํา
อยางไร
-หัวหนากลุมบัญชี ตอบขอสังเกต มี Admin คอย
ดูแลระบบ อยูที่กลุมบัญชี กองคลัง หากมีขอสงสัย
หรือปญหา สามารถโทรมาปรึกษา หรือแจงปั ญหา
ได้

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

1.ผอ.กองคลังฝากถึง สลก. เรื่องเกี่ยวกับ
หนังสือเวียน และระเบียบตางๆ มีบางหนวยงาน
แจงวาไมไดรับและไมทราบเรื่อง
2.ผอ.กลุมตรวจสอบภายใน ขอแจงเพิ่มเติม
สืบเนื่องจากการประชุมกรมฯ เรื่องสรุปขอสังเกต
การตรวจสอบ จาก 6 หนวยงาน
ประเด็นที่พบ
2.1 มีการยืมเงินซ้ําราย
2.2 สงใชหนี้เงินยืมลาชา
2.3 สงเบิกเงินใหผูรับจางลาชา
2.4 เบิกคาใชจายสูง เชน คา Taxi
2.5 การทํา Flowchart ไมเปนปจจุบัน
2.6 การจําทําระบบควบคุมภายใน ไมไดนําขึ้น
website ของหนวยงาน
ขอเสนอแนะ
- ทําทะเบียนคุม เพื่อควบคุมการยืมเงินซ้ําราย
- นําโปรแกรม ระบบควบคุมกํากับและติดตามเงิน

-รับทราบ
มอบ สลก. ดําเนินการ
ประธาน มอบใหกลุม
ตรวจสอบภายใน กํากับ
ดูแลเรื่อง วัสดุเกินความ
จําเปนของหนวยงาน

- สลก
- กตส.
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ยืมราชการ กรมอนามัย ไปใชในหนวยงาน เพื่อ
ไมใหเกิดปญหาการยืมเงินซ้ําราย
- กรณีเบิกคา Taxi ตองระบุเหตุผลที่จัดเจน
3. ผอ.ตรวจสอบภายในรายงาน เรื่องแผนพื้นฐาน
ที่หนวยงานไดรับ หนวยงานสวนใหญใช
งบประมาณเกิน 30% มากกวาที่กองแผนงาน
กําหนดไว เชน สลก.
- กองแผนงานแจงรายละเอียดในที่ประชุม วาอยู
ในขั้นตอนรวบรวมขอมูล และวิเคราะหแผน
พื้นฐานของหนวยงาน

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
นางสาววราภรณ์ รักไร่

ผู้จดรายงานการประชุม

นางสาวรัตน์ติยา ขําแก้ ว

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

