เอกสารหมายเลข ๑
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทางาน
กลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN) ครั้งที่ 5/2562
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น ๒ กรมอนามัย
****************************
คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายดนัย
2. นางเกษร
3. นางนุชนารถ
4. นางสุภาพร
5. นางสาวรัตน์ติยา
6. นางสาวปวิตรา
7. นางสาวปิยะวรรณ
8. นางมะลิลา
9. ว่าที่ร้อยตรีกิตติบดี
10. นางสาวปิยะฉัตร
11. นางดวงกมล
12. นางสาววาสนา
13. นางเตือนใจ

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

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

คณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1.
2.
3.
4.
5.

นายชัยพร
นายสืบพงษ์
นางปนัดดา
นางสาวกิ่งพิกุล
นางสาวพาสนา

พรหมสิงห์
ไชยพรรค
จันผ่อง
ชานาญคง
ชมกลิ่น

สานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการกองแผนงาน
สานักส่งเสริมสุขภาพ
สานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ศรีสงคราม
บุญเรืองศรี
ชิณวงศ์
ภูทองปิด
รักไร่
องค์สุริยานนท์
สร้อยสูงเนิน
พุฒพันธ์
นามแดง

กลุ่มตรวจสอบภายใน
สานักส่งเสริมสุขภาพ
สานักส่งเสริมสุขภาพ
สานักส่งเสริมสุขภาพ
กองคลัง
สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า
สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า
สานักผู้ทรงคุณวุฒิ
สานักผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางสาวอรวรรณ
นางรัชนี
นางสาวสุวรรณี
นายรัฐเดช
นางสาววราภรณ์
นายภาคภูมิ
นางสาวปาริชาติ
นางสาวมลฤดี
นางสาวเกศินี

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

วาระ

สรุปสาระสาคัญ

1.ประธานแจ้ง - ไม่มี ให้ที่ประชุม
ทราบ
2.รับรอง
รายงานการ
ประชุม

3.เรื่องเพื่อ
ทราบ

มติที่ประชุม
สรุปมติ

ผู้รับผิดชอบ

- ไม่มี -

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ FIN กลุ่มการคลังและ
- รับรองรายงาน
งบประมาณครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 แจ้งเวียน การประชุม
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ดังนี้
1. สรุปข้อมูลการทาประกันรถพยาบาลของหน่วยงานในสังกัดกรม
อนามัย กองคลังได้สารวจหน่วงงานในสังกัดกรมอนามัย
มีรถพยาบาลทั้งหมด 14 คัน อายุของรถพยาบาล
1 ถึง 5 ปี จานวน 7 คัน
6 ถึง 10 ปี จานวน 4 คัน
มากกว่า 10 ปี จานวน 3 คัน
ซึ่ง วันที่ 1 เม.ย. 2562 เป็นต้นไปการต่อประกันภัย ต้อง
ดาเนินการกับบริษัทที่ผ่านการคัดเลือก 4 บริษัทฯลฯ
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมอนามัย ณ วันที่ 11 เม.ย.
2562 สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 55 ซึง่ ต่ากว่าเป้าหมายกรม
(เป้าหมายกรมอนามัยที่ร้อยละ 65)
3. ติดตามหน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ากว่าเป้าหมายที่
กรมฯ กาหนดมีทั้งหมด 16 หน่วยงานไม่มาชี้แจง 2 หน่วยงาน
3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562 - รับทราบ
สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 71.74 ซึง่ ต่ากว่าเป้าหมายกรม
.......และกระทรวงการคลัง (เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ ร้อยละ 77
...... เป้าหมายกรมอนามัยที่ร้อยละ 84)
การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบบุคลากร
73.68
งบดาเนินงาน
69.61
งบลงทุน
68.84
งบเงินอุดหนุน
100
งบรายจ่ายอื่น
56.58
งบทีต่ ้องเร่งรัดการเบิกจ่ายคือ งบรายจ่ายอื่น และกองคลังได้ทา
ตารางแสดงผล ของแต่ละหน่วยงานว่าต้องเบิกจ่ายเพิ่มอีกเท่าไรถึงจะ

- กองคลัง

วาระ

สรุปสาระสาคัญ
ได้เป้าหมายร้อยละ 84
หน่วยงานส่วนกลางที่เบิกจ่ายผ่านเป้าหมายมี 5 หน่วยงาน
หน่วยงานส่วนภูมิภาคที่เบิกจ่ายผ่านเป้าหมาย มี 2 หน่วยงาน
ตามที่ประชุมกรมฯ ได้แจ้งหน่วยงานให้ส่งแผนเบิกจ่ายให้กับกองคลัง
เพื่อปรับ แผนงบประมาณ และแผนเบิกจ่าย ให้ได้ตามเป้าหมายที่
กาหนด กองคลังได้ดาเนินการรวบรวม และจะนาเสนอข้อมูลในการ
ประชุมกรมฯ ครั้งต่อไป
ขอเสนอแนะ
ผอ.กองคลัง ได้เน้นถึงหน่วยงานที่ปรับแผนการดาเนินงาน และปรับ
แผนการเงินให้มีความระมัดระวัง เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายว่าแผน
ที่ปรับโอนให้หน่วยงานอื่นสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างถูกต้องหรือไม่
เพื่อลดปัญหาการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก ที่อาจชี้ว่ากรมฯ
เบิกจ่ายผิดแผนผิดประเภทได้
3.2 วิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ กรมอนามัย
รอบ 6 เดือน (ต.ค.61 – มี.ค. 62)
แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นรายงบดังนี้
1. งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ 49.29 เป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 55
2. งบดาเนินงาน แผนงานพื้นฐาน (งบลงทุน,งบส่วนกลาง)
เบิกจ่ายได้ล่าช้าเนื่องจากผูกพันงบประมาณไว้ แผนบุคลากรภาครัฐตั้ง
งบประมาณไว้สูงเกินไป ต้องทาการปรับแผน ส่วนแผนของสาย
อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ มีความเข้าใจคาดเคลื่อนระวังเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน จึงทาให้การเบิก
จ่ายเงินผิดแผน
ปัญหาที่พบเรื่องการโอนเงิน เช่น ขาดการสื่อสารระหว่าง บรย. ,
การเงิน , ผู้โอน ผู้รับโอน ทาให้ไม่ทราบกิจกรรม ระยะเวลาการใช้
เงิน และการโอนเงินไม่มีการกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ทาให้เกิด
ปัญหาเช่น หน่วยงานที่รับโอนเงินมีฐานงบประมาณที่เพิ่มขึ้นทาให้ใช้
จ่ายเงินไม่ทันและไม่ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
แนวทางแก้ไขคือ กาหนดระยะเวลาการโอนเงิน หากหลังไตรมาสแรก
ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้รับโอนและได้รับอนุมัติจากกรมฯ
๓. งบรายจ่ายอื่น ปัญหาคือหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่แจ้ง
กิจกรรมแลระยะเวลาในการศึกษาวิจัย แนวทางแก้ไขให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการแจ้งระยะเวลาดาเนินการให้ชัดแจน รวมทั้งแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบด้วย

มติที่ประชุม
สรุปมติ

ผู้รับผิดชอบ

วาระ

4. เรื่องเพื่อ
พิจารณา

สรุปสาระสาคัญ
4. ปัจจัยตัวบุคคล เช่น ผูบ้ ริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ
ประธานให้นาปัญหาความเข้าใจคาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
กับเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานดังกล่าว เข้าที่ประชุม Cluster
และเชิญกองแผนงานเข้าร่วมเพื่ออธิบายทาความเข้าใจกับหน่วยงาน
ผอ.กองคลัง ให้นาเรื่องการโอนเงินงบประมาณ กาหนดเป็น PA เพื่อ
วัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประธาน เสนอเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณให้ศูนย์เขตในปีหน้า
ควรให้ศูนย์เขต 70% และส่วนกลาง 30% เพื่อลดปัญหาการโอนเงิน
ที่ไม่มีระยะเวลากาหนด
ข้อสังเกต
ประธาน ให้ข้อสังเกตว่าค่าจ้างประจาตั้งไว้สูง แต่กลับเบิกจ่ายได้น้อย
กองการเจ้าหน้าที่ ต้องตรวจสอบบุคลากร เรื่องการบรรจุ ขอย้าย
และลาออก เพื่อให้สามารถ วางแผนงบประมาณในปีต่อไปได้
3.3 สรุปผลการตรวจเยี่ยมเสริมพลัง FIN เคลื่อนที
จากการที่ได้ตรวจเยี่ยม 2 หน่วยงาน คือ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ และสานักอนามัยผู้สูงอายุ ปัญหาที่พบคือ ดาเนินการ
เบิกจ่ายงบดาเนินงานและงบลงทุนล้าช้าและได้ผลเบิกจ่ายต่ากว่า
เป้าหมาย, เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจ ด้าน
การเงินและพัสดุ (สพด. และ สนส.ต้องอาศัยพี่เลี้ยงจาก สส.ในการ
เบิกจ่าย)
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทางบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 กรมอนามัย
กองแผนงาน ได้นาเสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว
สรุปดังนี้
กรมอนามัยได้กาหนดหลักเกณฑ์การจัดทาคาของบประมาณ
เพือ่ ให้หน่วยงานเป็นแนวทางการจัดทาคาของบประมาณ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
รวมถึงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อให้การจัดทางบประมาณ
มีประสิทธิภาพ โดยกองแผนงานได้วิเคราะห์ ทบทวน สถานการณ์
จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรค์ การดาเนินงานของปีที่ผ่านมา
และนาข้อมูลข้างต้นมาใช้ประกอบการจัดทาแนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดทาคาของบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรม
อนามัย โดยมีองค์ประกอบ คือ

มติที่ประชุม
สรุปมติ

ผู้รับผิดชอบ

- เห็นชอบใน
หลักการ และให้
ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุม

กองแผนงาน
กองคลัง

วาระ

สรุปสาระสาคัญ
1. การจัดทาแผนคาของบประมาณหมวดงบลงทุน ต้องผ่าน
ความเห็นชอบของผู้บริหาร สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ฯลฯ
2. การเตรียมความพร้อมประกอบการพิจารณา การกาหนด
ค่าใช้จ่าย/ราคาต่อหน่วย เช่น spec , ใบเสนอราคา 3 ใบ , ราคาต่อ
หน่วย เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้กาหนดตารางอายุการใช้งานทรัพย์สิน
ถาวร โดยอ้างอิงจากสานักบริหารกลาง กระทรวงสาธารณสุข และ
สานักงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาครุภัณฑ์ และส่ง
ก่อสร้างทดแทน
3. การกาหนดค่าใช้จ่าย/ราคาต่อหน่วย เช่น ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ราคาที่
หน่วยงานเคยซื้อ เป็นต้น
4. การจัดเรียงลาดับความสาคัญ เช่น ตอบสนองต่อ 15
ประเด็นเร่งด่วนของรัฐบาล ให้บริการแก่ประชาชนโดยตรงและ
ทดแทนของเดิม เป็นต้น
จากนั้น ได้นาเสนอประเด็นเพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา
ดังนี้
1. ภาพรวมแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาคาของบลงทุน
ปี 2564 กรมอนามัย
2. การกาหนดราคาครุภัณฑ์ต่อหน่วยหรือราคารวมต่อ
รายการ ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป และการกาหนดราสิ่งก่อสร้างต่อ
หน่วยหรือราคารวมต่อรายการ ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป
3. รายการที่ไม่มีความพร้อมจะไม่บรรจุเสนอขอรับ
งบประมาณ
4. การกาหนดอายุการใช้งานทรัพย์สินถาวร เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างทดแทน
จากนั้น กองแผนงานได้นาเสนอปฏิทินการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้แถลง
นโยบายต่อรัฐสภาพแล้ว สานักงบประมาณจะเปิดให้ส่วนราชการ
ทบทวนรายละเอียดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 และคาดว่าจะพิจารณาวาระที่ 1 ในเดือนสิงหาคม
2563 พิจารณาวาระที่ 2-3 ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
2562 ดังนั้น ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 จึงต้องใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
ในระหว่างนี้ กองแผนงานจึงได้จัดทาแนวทางการจัดทาเอกสาร
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ประกอบการชี้แจง และจัดทาข้อมูลผลการดาเนินงานเพื่อใช้
ประกอบการชี้แจงแบบคู่ขนานกันไป
ข้อเสนอแนะ
ประธาน กล่าวถึงการตรียมความพร้อมการจัดทาคาของบ
ลงทุน ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจาปี 2563 และ ปี 2564 ให้ทาควบคู่
กัน รายการใดที่ยังไม่มีความพร้อมหรือไม่ได้รับอนุมัติปี 2563 ให้
ทบทวนความจาเป็นและเสนอขอใหม่ในปี 2564 โดยต้องมีความ
พร้อมตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กาหนด นอกจากนี้ กองแผนงาน
ต้องติดตามการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี และสรุปประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย เพื่อนาไปสู่การทบทวนและปรับปรุงคาขอ
งบประมาณฯ ปี 2563
สาหรับงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ไปพลางก่อน ขอให้กองแผนงานสื่อสารทาความเข้าใจให้ทราบ
กับทุกหน่วยงาน
ประธานมอบพัสดุกรมฯ ตรวจสอบสัญญาเช่ายานพาหนะ
โดยเน้นรถกระบะ ที่อาจไม่มีความจาเป็นต่อการใช้งาน เพื่อจัดทาคา
ของบประมาณ และวางแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามนโยบายกระทรวงฯ ต่อไป
ผอ.กองคลัง ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมว่า เมื่อหน่วยงานได้รับ
จัดสรรงบลงทุนแล้ว ไม่ควรมีการปรับเปลี่ยน spec เพราะจะส่งผล
กระทบต่อการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการเบิกจ่ายเงิน
สาหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรม
ประยุกต์ (Application Software Development) ตามระเบียบ
กาหนดราคา ต่อหน่วยตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป เป็นงบลงทุน ถ้า
ต่ากว่า 20,000 บาท เป็นงบดาเนินงาน ดังนั้น การกาหนดราคาต่อ
หน่วยของครุภัณฑ์ควรสอดคล้องกับระเบียบข้างต้น
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
จากการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่
12 มิถุนายน 2562 หน่วยรับตรวจ 17 หน่วยงาน ประกอบด้วย
หน่วยงานส่วนกลาง 6 หน่วยงาน ศูนย์อนามัย 11 หน่วยงาน
ข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่าย
งบประมาณของกรมอนามัย ดังนี้
1. ลูกหนี้เงินยืม ค่าใช้จ่ายการจัดอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ส่งใช้เงินยืมล่าช้า ส่งใช้คืนเงินยืมเป็น
เงินสดเกิน 30% ของเงินยืม
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2. เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ไม่
ชัดเจน ไม่ครบถ้วนส่งผลกับการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตาม
อัตราที่ระเบียบกาหนด เป็นข้อทักท้วงหน่วยตรวจสอบ
สตง.
2.1 เอกสารประกอบไม่ถูกต้อง
2.1.1 ใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร อาหารว่างไม่ระบุ
จานวนคน อัตราค่าอาหาร อาหารว่าง
2.1.2 การเบิกค่าสมนาคุณวิทยากรไม่ถูกต้อง เบิก
ช่วงเวลาการเปิดอบรมและพักรับประทาน
อาหารกลางวัน
2.1.3 กรณีเบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ผู้เข้ารับ ผู้เข้า
รับการอบรมไม่ได้ระบุตาแหน่ง ซึ่งจะ
กระทบต่อการเบิกอัตราค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง
พาหนะ
2.2 เอกสารประกอบกรณีเงินยืมด้วยบัตรเครดิต
ราชการ ไม่ได้แนบหลักฐานการลงทะเบียนของผู้
เข้ารับการอบรมประกอบ
2.3 หน่วยงานส่วนกลางการจัดการอบรมไม่ได้เขียน
โครงการเฉพาะหรือหลักสูตรการอบรมแยกออกมา
จากแผนปฏิบัติการ ซึ่งส่งผลต่อการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดอบรมบางรายการอาจเบิกไม่ได้ เนื่องจาก
ไม่ได้กาหนดได้ตั้งแต่แรก
3. การจ่ายค่าสาธารณูปโภคเกิน 15 วันนับตั้งแต่ได้รับใบ
แจ้งหนี้
*** ศูนย์เขตมีจานวนสื่อสิ่งพิมพ์คงคลังจานวนมาก บาง
รายการไม่ทันสมัย ไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ เป็น
สื่อที่ได้รับจากหน่วยงานส่วนกลางจากปีก่อนๆ กลุ่ม
ตรวจสอบภายในฝากหน่วยงานที่จะพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ให้มีแผนการกระจายสื่ออย่างชัดเจนและแจ้ง
วัตถุประสงค์ให้หน่วยงานที่รับสื่อสิ่งพิมพ์ทราบ เพื่อ
ประโยชน์ในการใช้ต่อไป
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ขอเสนอแนะ
ผอ.กองคลัง ได้ให้ข้อเสนอแนะกลุ่มตรวจสอบภายใน ควรให้
คาแนะนาและแนวทางแก้ไขปัญหา กับศูนย์เขตเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์
หน่วยงานขอแนวทางในการเบิกจ่ายเงินยืมบัตรเครดิต
ราชการ ในระบบ GFMIS ให้ได้ผลเบิกจ่ายที่ทันเวลาและเป้าหมายที่
กาหนด
ผอ.กองคลัง ได้ให้แนวทางดังนี้
- ให้หน่วยงานเร่งส่งเอกสารค่าใช้จ่ายการใช้หนี้เงินยืมบัตรเครดิต
- ให้หน่วยงานดาเนินการจัดประชุม /อบรม ให้แล้วเสร็จ ก่อนรอบ
บิลเรียกเก็บของธนาคารประมาณวันที่ 22 ของเดือน และนาบิล
ค่าใช้จ่ายมาเบิกกับกองคลัง ภายใน 3 วัน ก็จะได้ผลเบิกจ่ายรายเดือน
เพิ่มขึ้น
ผอ.กองคลัง ขอความอนุเคราะห์ ทุกหน่วยงานให้ดาเนินการ
จัดทารายละเอียดครุภัณฑ์ในระบบ โปรแกรมครุภัณฑ์ ด้วย
ข้อหารือ
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อมขอหารือเกี่ยวกับประเด็นการกาหนดกรอบ
อัตราและแนวทางในการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน หรือค่าสมนาคุณ
สาหรับ คณะกรรมการ,ผู้ทรงคุณวุฒิ,ผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับเชิญจากกรม
อนามัย
ผอ.กองคลัง ตอบข้อหารือ ตามระเบียบเบิกจ่ายค่าตอบแทน โครงการ
ใดที่ระบุว่ามีกิจกรรมการจัดประกวด มีคณะกรรมการตัดสินและมี
กระบวนการตัดสินการประกวดที่จัดเชน ก็สามารถขออนุมัติกกรมฯ
เบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการได้
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
นางสาววราภรณ์ รักไร่

ผู้จดรายงานการประชุม

นางสาวรัตน์ติยา ขาแก้ว

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

