เอกสารหมายเลข ๑
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทางาน
กลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN) ครั้งที่ 7/2562
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น ๒ กรมอนามัย
****************************
คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายดนัย
2. นางมะลิลา
3. นางสาวปิยะวรรณ
4. นางปนัดดา
5. นางนุชนารถ
6. นางสุภาพร
7. นางสาววาสนา
8. นางสาวรัตน์ติยา
9. นางสาวปวิตรา
10. ว่าที่ร้อยตรีกิตติบดี
11. นางสาวปิยะฉัตร

ธีวันดา
ตันติยุทธ
กลิ่นสุคนธ์
จันผ่อง
รักประเสริฐ
ศรีเพ็ญเบ็ญจ
สงวนหมู่
ขาแก้ว
รุ่งเรือง
โลกนุเคราะห์
พ้นทาส

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

พรหมสิงห์
ไชยพรรค
ศุภกุลธาดาศิริ
ชานาญคง
ชีวาเกียรติยิ่งยง
ชมกลิ่น
คล้ายพึ่งสินธุ์

สานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการกองแผนงาน
ผู้อานวยการกองคลัง
สานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กองคลัง

ทองแท้
บุญมาประเสริฐ
อยู่สิน
มนปราณีต
กระจ่างจิตร
บุญญา
ชูแก้วงาม
พุทธรักษ์

สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า
สานักส่งเสริมสุขภาพ
กองแผนงาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สานักผู้ทรงคุณวุฒิ
สานักอนามัยผู้สูงอายุ
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า

คณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายชัยพร
นายสืบพงษ์
นางเกษร
นางสาวกิ่งพิกุล
นางเตือนใจ
นางสาวพาสนา
นางดวงกมล

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

นางลลนา
นางอัญชุรีย์
นางสาวสิริรัตน์
นางสาวอรุณี
นางสาวบัวจันทร์
นางสาวพรพิมล
นางสาวปิยาภัสร์
นายพลาวัตร

1

9. นางสาวฉัตรรัตน์
10. นางสาวเพ็ญแข
11. นางสาวศศิธร
12. นายอุทิศ
13. นางสมจิตร์

ต้นภูบาล
แบ่งดี
แสนศิลา
สุขารมณ์
ไชยพันธ์

กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.
วาระ
1.ประธานแจ้ง
ให้ที่ประชุม
ทราบ
2.รับรอง
รายงานการ
ประชุม
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ไม่มี
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ FIN กลุ่มการคลังและ
งบประมาณครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
แจ้งเวียนทางไลน์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดังนี้
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย ณ วันที่ 19 ก.ค. 2562
เป้าหมายกรมอนามัยที่ร้อยละ 94 (เป้าหมาย กค. ร้อยละ 85)
สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 81.66 ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด
2. แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว62 ลว. 5 ก.ย. 2562
เป็นการกาหนดแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e – GP) และแนวทาง
การบันทึกข้อมูล
3. แผนงานโครงการคาของบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563
กรมอนามัย ภายใต้กลยุทธ์ PIRAB กองแผนงานดาเนินการวิเคราะห์
แผนงานและโครงการของปีงบประมาณ 2563 พบว่า
การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณกับกิจกรรมการทางานของแต่ละ
Cluster ยังไม่เชื่อมโยงสอดคล้องกัน ยกเว้น Cluster กลุ่มอนามัย
สิ่งแวดล้อม สามารถดาเนินการวิเคราะห์วางแผนได้สอดคล้อง
มากที่สุด
4. คาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบลงทุน - รายการสิ่งก่อสร้างมีคาขอจานวน 66 รายการ
จัดแบ่งตามระยะเวลาการดาเนินงานเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ระยะเวลาต่ากว่า 120 วัน
กลุ่มที่ 2 ระยะเวลาตั้งแต่ 120 – 240 วัน

- รับรอง
รายงานการ
ประชุม
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กลุ่มที่ 3 วงเงินตั้งแต่ 240 วัน
โดยที่ประชุมมีมติให้กากับ ติดตามกลุ่มที่ 3 อย่างเคร่งครัด
5. การตรวจสอบใบสาคัญชดใช้หนี้เงินยืมราชการ
กองคลังรายงานกาหนดระยะเวลาในการจัดส่งใบสาคัญชดใช้หนี้ของ
แต่ละรายการให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว
ใ 6.ข้อสังเกตจากการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน
จากการตรวจสอบ พบข้อสังเกตในประเด็นหลัก ๆ 5 ประเด็น ดังนี้
6.1 การจ่ายเช็คจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ก่อนกรมบัญชีกลางอนุมัติ
6. 6.2 การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์ล่าช้าเกิน 15 วัน
6.3 ชาระค่าสาธารณูปโภคเกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้
6.4 การนาใบสาคัญมาเบิกจ่ายซ้า
6.5 การส่งใบสาคัญใช้หนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ล่าช้า
ทั้งนี้ คณะทางานได้ดาเนินการแจ้งเวียนรายงานการประชุม
ให้รับทราบแล้ว ไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
3.
เรื่องเพื่อ
ทราบ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย ณ วันที่ 8 ส.ค.2562
สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 84.51 ซึง่ ต่ากว่าเป้าหมายกรม และ
กระทรวงการคลัง (เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ ร้อยละ 93
เป้าหมายกรมอนามัยที่ร้อยละ 96 ) แบ่งเป็นงบรายจ่ายได้ ดังนี้
3.1
งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ 994.6156 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 83.20
ผลการ
มีงบประมาณคงเหลือ 200.7811 ลบ.
เบิกจ่าย
คาดว่าใช้งบประมาณหมด
งบประมาณ
งบดาเนินงาน เบิกจ่ายได้ 518.3815 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 89.47
กรมอนามัย ณ
มีงบประมาณคงเหลือ 39.7831 ลบ. ซึ่งหากแบ่งตาม
วันที่ 8 ส.ค.
แผนงาน แผนที่ไม่สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายได้ คือ
2562
แผนพื้นฐานฯและแผนบุคลากรภาครัฐ จานวน 18
ล้านบาท จึงควรเร่งรัดการเบิกจ่ายในแผนงานอื่น ๆ
งบลงทุน
เบิกจ่ายได้ 155.3634 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 77.90
คงเหลือ 3.6377 มีการจัดทา PO ทุกหน่วยงานแล้ว
ยกเว้น สล.รายการระบบสุขาภิบาลโรงอาหาร
กรมอนามัย ที่รอ e-Bidding ครั้งที่ 3 วงเงิน
งบประมาณ จานวน 793,000.-บาท
งบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายได้ 100%

- รับทราบ
- ให้นาผลการ
เบิกจ่าย ณ
วันที่ 15 ส.ค.
62 เป็นข้อมูล
ในการเร่งรัด
ติดตาม
หน่วยงาน

-กองคลัง
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งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ 28.7696 คิดเป็นร้อยละ 84.10
คงเหลือ 4.0041 มีแผนการเบิกจ่ายในเดือน ส.ค.นี้
ภาพรวม 4 งบรายจ่าย หน่วยงานส่วนกลางเบิกจ่ายผ่านเป้าหมาย
จานวน 6 หน่วยงาน และส่วนภูมิภาคจานวน 6
หน่วยงาน

-รับทราบ
๓.๒
แนวทางปฏิบัติ
1. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ
เกี่ยวกับการ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
จัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามระเบียบ
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด ที่
กระทรวงการ
กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที ๕ ส.ค. ๒๕๖๒ สาระสาคัญ
คลังว่าด้วยการ
เป็นการกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อน พรบ.
จัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีผลบังคับใช้ โดยแบ่งเป็น
และการ
๓ ขั้นตอนหลักๆ ที่หน่วยงานสามารถจัดเตรียมไว้ก่อน ดังนี้
บริหารพัสดุ
ขั้นตอนที่ ๑ ก่อน พรบ.ปี ๖๓ จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภา
ภาครัฐ พ.ศ.
หน่วยงานสามารถเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่
๒๕๖๐
เป็นเรื่องภายในไว้ก่อนได้ เช่น การกาหนด Spec /
TOR , แบบรูปรายการละเอียด , คุณสมบัติผู้เสนอราคา
เงื่อนไขสาคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง , ราคากลาง ,
รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม
(เช่น งวดงานงวดเงิน)
ขั้นตอนที่ ๒ ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ
จะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ คือ
๒.๑ จัดทาแผนและประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย ชื่อรายการจัดซื้อ
จัดจ้าง , วงเงินงบประมาณ , ระยะเวลาในการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศและเผยแพร่ไว้ ๓ ช่องทาง คือ
กรมบัญชีกลาง (e-GP) , เว็บไซด์หน่วยงาน , และ
ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
(ระเบียบข้อ ๑๑) การประกาศใน TOR ให้ระบุ
ข้อความว่า “... การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการ
ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
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งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับและได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสานักงบประมาณแล้ว และกรณีที่
หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
จัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานสามารถ
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ ...”
๒.๒ ดาเนินการตามจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนแรก จนถึง
ขั้นตอนได้ตัวผู้ขาย หรือ ผู้รับจ้าง (ระเบียบข้อ ๑๒)
* บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ไม่ต้องระบุรหัส
งบประมาณและแหล่งของเงิน
ขั้นตอนที่ ๓ ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเมื่อได้รับจัดสรร
งบประมาณการลงนามในสัญญา/ข้อตกลงเป็นหนังสือ
จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับจัดงบประมาณ
(ม. ๖๖ วรรคสอง)
* บันทึกรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน
ก่อนลงนามสัญญา *
2. รายงานสถานะงบลงทุน
-รับทราบ
คาดการณ์ว่าจะเบิกจ่ายได้ 180 ลบ. หรือประมาณ 90.5 %
สิ้นปีงบประมาณจะต้องกันเงินงบประมาณไว้ที่ 18 ลบ.
-ให้นา
3.3 การจัดทา
รายละเอียด
คาขอ
๑. กรอบคาของบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๓ กรมอนามัย รอบปรับปรุง
งบประมาณ
เพื่อทบทวนคาของบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล / รมต. โครงการชะลอ
รายจ่าย
/ รมช. โดยมีรายการที่ขอปรับปรุงจานวน 4 รายการ แต่มีเพียง ๓ ชรา ชีวายืนยาว
ประจาปี
เสนอ
รายการที่ท่านอธิบดีให้ความเห็นชอบ ดังนี้
งบประมาณ
นพ.ไพจิตร
รายการที่ ๑ ปรับเพิ่มงบประมาณ – สานักส่งเสริมสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๓
วราชิต
ขอปรับเพิ่มงบประมาณ วัสดุอาหาร(นมผง)
กรมอนามัย
จานวน ๑๔.๐๔๔ ลบ.
ที่ปรึกษา
รอบปรับปรุง
อธ.พิจารณาจากผลการดาเนินการ ราคากลาง และ
รมช สธ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ย้อนหลัง ๓ ปี ไม่เห็นควร
ให้ปรับเพิ่มวงเงิน
รายการที่ ๒ ปรับเพิ่มรายการ – ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ขอปรับเพิ่มโครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
-กอง
ไปราชการต่างประเทศ ๑ รายการ (วงเงินงบประมาณ
เดิม) เนื่องจากเป็นรายการที่ได้รับอนุมัติจากสานัก
แผนงาน
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งบประมาณในปีพ.ศ. ๒๕๖๒ แต่เจ้าภาพเลื่อนการจัด
ประชุมเป็นเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
รายการที่ ๓ ปรับเพิ่มกิจกรรม – โครงการเร่งด่วนของรัฐบาล
Age Friendly Cities ภายใต้โครงการชะลอชรา
ชีวายืนยาว
รายการที่ ๔ ปรับเพิ่มโครงการและงบประมาณ
โครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวไทยออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพตามนโยบาย รมต. / รมช.(เป็นโครงการต่อเนื่อง
จากโครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ์ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) ปรับเพิ่มขึ้นอีกจานวน
๘๐.๐๐๐๐ ลบ. มีผลให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท (ลบ.)
งบรายจ่าย
คาขอ (เดิม)
คาขอ (ปรับปรุง)
ภาพรวม 5 งบ
๒,๔๙๔.๓๑๖๓
๒,๕๗๔.๓๑๖๓
๑. งบบุคลากร
๑,๑๙๕.๒๔๓๒
๒. งบดาเนินงาน
๙๐๑.๕๙๑๐
๙๘๑.๕๙๑๐
๓. งบลงทุน
๒๘๘.๒๗๔๑
๔. งบเงินอุดหนุน
๐.๘๒๕๐
๕. งบรายจ่ายอื่น
๑๐๘.๔๑๐๐
๒. ความสอดคล้องของแผนงานกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์ชาติมีทั้งหมด ๖ ด้าน กรมอนามัยเชื่อมโยงทั้งหมด
๕ ด้าน (ยกเว้นด้านความมั่นคง) มีแผนงานทั้งหมด ๑๐ แผนงาน
(๕ แผนบูรณาการ วงเงิน ๓๙๓.๘๙๘๙ ลบ. + ๔ แผนยุทธศาสตร์
วงเงิน ๔๗๗.๕๗๙๖ ลบ. + ๑ แผนงานพื้นฐาน วงเงิน
๔๕๑.๕๓๙๒ ลบ.) และ ๑ รายการค่าดาเนินการภาครัฐ วงเงิน
๑,๒๕๐.๓๐๘๖ ลบ. ซึง่ มีความสอดคล้อง ดังนี้
ด้านที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
วงเงินงบประมาณ จานวน ๑๐๘.๑๙๕๗ ลบ.
มีแผนบูรณาการ จานวน ๒ แผน วงเงิน ๑๓.๙๐๓๘ ลบ.
มีแผนยุทธศาสตร์ จานวน ๑ แผน วงเงิน ๙๔.๒๙๑๙ ลบ.
ด้านที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
วงเงินงบประมาณจานวน ๘๓๔.๔๕๔๙ ลบ. มีแผน
ยุทธศาสตร์ จานวน ๒ แผน วงเงิน ๓๘๑.๙๒๕๗ ลบ.
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มีแผนพื้นฐาน จานวน ๑ แผน วงเงิน ๔๕๒.๕๒๙๒ ลบ.
ด้านที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
วงเงินงบประมาณจานวน ๓๔๓.๙๙๕๔ ลบ.มีแผน
บูรณาการจานวน ๑ แผน วงเงิน ๓๔๓.๙๙๕๔ ลบ.
ด้านที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณจานวน ๓๕.๙๙๙๗ ลบ.
มีแผนบูรณาการ จานวน ๒ แผน วงเงิน ๓๕.๙๙๙๗ ลบ.
ด้านที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
วงเงินงบประมาณจานวน ๑.๓๖๒๐ ลบ.
มีแผนยุทธศาสตร์ จานวน ๑ แผน วงเงิน ๑.๓๖๒๐ ลบ.
๓. ปฏิทินการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ กรมอนามัย (ผ่านมติ ครม. เมื่อ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒)
๓.๑ กระบวนการจัดทางบประมาณ สรุปปฏิทินที่สาคัญๆ
จะแบ่งเป็น ๓ ช่วง ดังนี้ คือ
ช่วงที่ ๑ วันที่ ๑๓ – ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒ (ณ ปัจจุบัน)
จะเป็นการพิจารณาเฉพาะรายการที่ปรับปรุง
เพิ่มเติม โดยกองแผนขอข้อมูลกิจกรรม Age
Friendly Cities เพิ่มเติม
ช่วงที่ ๒ วันที่ ๒๔ ก.ย. – ๔ ต.ค. ๒๕๖๒
สานักงบประมาณจัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกรมอนามัย
จะทราบรายการและวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ. ในช่วงเวลานี้ได้
ช่วงที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๒ (ยังไม่สามารถระบุวันที่ได้)
เป็นการชี้แจงการดาเนินงาน พ.ร.บ.๖๒
(พลางก่อน)
๓.๒ กระบวนการอนุมัติงบประมาณ
กระบวนการอนุมัติงบประมาณจะแบ่งเป็น ๔ ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ ๑ วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๒
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระที่ ๑
ช่วงที่ ๒ วันที่ ๘ – ๙ ม.ค. ๒๕๖๓
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระที่ ๒ – ๓
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ช่วงที่ ๓ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓
วุฒิสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๓
ช่วงที่ ๔ วันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๓
สลค. นาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ขึ้นทูลเกล้าฯถวาย
ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายในรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
ทั้ง 5 ประเภท ดังนี้
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) มีประเด็น
หลักๆที่สาคัญ 6 ประเด็น
1.1 การส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกินร้อยละ 30
เป็นข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมและ
ผู้ตรวจสอบภายในประจาหน่วยงานพบประเด็นปัญหานี้เช่นกัน
เป็นลักษณะปัญหาภาพรวมของกรมอนามัยด้วย
1.2 การส่งใช้เงินยืมล่าช้า
ระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์ใช้หนี้เงินยืมภายใน 15 /30 วัน
แล้วแต่กรณี หน่วยงานควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
เพราะมีมาตรการดาเนินการสาหรับผู้ที่ใช้หนี้เงินยืมล่าช้า คือ
หักเงินเดือนหรือหักเงินเพื่อชดใช้เงินที่ไม่ได้ส่งคืนเงินยืม
1.3 การจ่ายเงินให้ลูกหนี้เงินยืมซ้าราย
ให้หน่วยงานระวังการเบิกจ่าย เนื่องจากมีระเบียบ ข้อกาหนด
กากับไว้ชัดเจน ขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
1.4 เบิกเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการล่าช้า
จะไม่มีระเบียบกากับ แต่เป็นกระบวนการทางาน ปัญหาที่พบ
จากการตรวจสอบ คือหน่วยงานรอรวบรวมส่งใบสาคัญเพื่อ
ทาการวางเบิกเงินทดรองครั้งเดียว ซึ่งทาให้เกิดความล่าช้าและ
ส่งผลต่อการหมุนเวียนเงินทดรองราชการด้วย
1.5 จัดส่งรายงานการเงินให้กับ สตง. ล่าช้า จะส่งผลต่อระเบียบของ
สตง. ให้หน่วยงานเพิ่มความระวัง
1.6 รายงานในระบบ GFMIS พบว่า มีการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ภายนอก
โดยผ่านบัญชีกรม ก่อนทีก่ รมบัญชีกลางจะอนุมัติ ซึ่งข้อมูลจาก
ระบบ GFMIS จะขัดกับการจ่ายเงิน กลายเป็นการจ่ายเงิน
ล่วงหน้าก่อนได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง
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สรุปมติ
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-รับทราบ
-ให้หน่วยงาน
-มอบ กตส.
ดาเนินการตาม
ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด
-ให้ กตส.
ตรวจสอบลงไป
ยังกลุ่มงานของ
หน่วยงานที่มี
การคืนเงินเกิน
ร้อยละ 30
พร้อมรายงาน
จานวนรายการ
และกลุ่มงานที่มี
การคืนเงินเกิน
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2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ
(Compliance Auditing) ตรวจจากลักษณะการจ่ายเงิน ใบสาคัญ
ต่างๆที่มีการส่งเบิก มีประเด็นสาคัญที่ตรวจพบ 8 ประเด็นดังนี้
2.1 เบิกค่าที่พักไม่ถูกต้อง พบการพักเดี่ยว 2 ห้องโดยไม่ตกเศษ
หลักในการพิจารณา ให้แยกกลุ่มเป้าหมายเป็น 3 กลุ่มใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย
การเบิกจ่ายค่าที่พัก (เบิกตามระดับการอบรม)
1. กลุ่มผู้เข้าอบรม ต้องเบิกตามระเบียบการฝึกอบรม(พักคู่)
2. กลุ่มผู้สังเกตการณ์ ตั้งแต่ระดับ 9 สามารถพักห้องเดี่ยว /คู่ ได้
(ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ระเบียบไม่ได้กาหนดไว้ (แต่ผู้สงั เกตการณ์ไม่ควร
หลักของโครงการ)

3. วิทยากร

มากเกินไปในแต่ละโครงการ)

สามารถพักห้องเดี่ยว / คู่ ได้
ระเบียบไม่ได้กาหนดไว้

2.2 จ่ายค่าที่พักให้ผู้เข้าอบรมที่ไม่พักโรงแรมที่จัดไว้ให้
แต่ไปพักโรงแรมอื่น
ระเบียบกาหนดไว้ หากในโครงการระบุสถานที่พักไว้
ต้องพักที่กาหนดไว้ ยกเว้นผู้จัดได้ทาบันทึกขอเพิ่มโรงแรมที่พัก
ไว้โรงแรมอื่นด้วย
2.3 จ่ายค่าสนับสนุนนิทรรศการ ค่าตอบแทนผู้จัดเก็บข้อมูล โดยเบิก
เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถเบิกได้ภายใต้ 15 รายการหลัก
ของระเบียบฝึกอบรม
กรณีที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดนิทรรศการ และต้อง
จ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าสนับสนุนนิทรรศการ ซึ่งเป็นรายการที่
อยู่นอกเหนือจาก 15 รายการหลักของระเบียบการฝึกอบรม
2.4 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบุเงื่อนไขการปรับในระบบ e-GP ไม่ถูกต้อง /
ไม่ระบุระยะเวลารับประกันความชารุดบกพร่อง
จะทาให้กรมเสียผลประโยชน์ได้หากเกิดความชารุด
2.5 เบิกเงินให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างล่าช้าเกิน 5 วันทาการ นับจาก
วันที่ได้ตรวจรับ เบิกล่าช้าเกิน 5 วันทาการ นับจากวันที่ได้
ตรวจรับแล้วเสร็จ / ได้รับใบแจ้งหนี้
2.6 ไม่ได้นาข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา (ม.98) และประกาศผล
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง (ม.66) ขึ้นเผยแพร่ที่
หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานกองคลังจะเป็นหน่วยงาน
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ที่ช่วยตรวจสอบให้อีกขั้นจึงไม่มีประเด็น
2.7 ชื่อสิ่งพิมพ์ในใบส่งของไม่ตรงกับสิ่งพิมพ์ที่ได้รับและมีการตรวจ
รับพัสดุไม่ตรงกับรายละเอียดของพัสดุที่สั่งซื้อสั่งจ้าง
2.8 มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อ ข้อความ รูปแบบ(Spec) ของพัสดุ
โดยไม่ขออนุมัติผู้มีอานาจ
3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)
3.1 เป็นการตรวจสอบภายใต้เรื่องการควบคุมภายใน เป็นระเบียบที่
กรมบัญชีกลางได้กาหนดออกมาใหม่ มีหน่วยงานที่กากับดูแล
คือ กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจากระทรวงสาธารณสุข (คตป.) และคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลภาคราชการ เพื่อเป็นแนวทางให้
ส่วนราชการขับเคลื่อนตามที่กาหนดโดยจัดทาเป็นแบนเนอร์และ
เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3.2 คาสั่งคณะกรรมการติดตามการประเมินผลส่วนใหญ่
ไม่ครอบคลุมทุกส่วนงาน และไม่เป็นปัจจุบัน
บางหน่วยงานควรจัดทาคาสั่งให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน
3.3 การจัดเก็บวัสดุไม่เหมาะสม เช่น วัสดุบริโภค จัดเก็บรวมกับวัสดุ
ทั่วไปไม่เป็นไปตามหลัก 5 ส. , ไม่ระบุวันหมดอายุใน Stock
Card , มีวัสดุบริโภคหมดอายุและใกล้หมดอายุ
(Best before) จานวนมาก ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
การควบคุมพัสดุ
3.4 ผู้สั่งจ่ายพัสดุ ไม่ได้มีอานาจสั่งจ่ายพัสดุ
ผู้สั่งจ่ายพัสดุต้องเป็นหัวหน้าฝ่าย หรือ หัวหน้างาน
แต่มีบางหน่วยงานไม่ดาเนินการตามระเบียบ
3.5 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุฯ ต่อผู้แต่งตั้งล่าช้า
รายงานผลการตรวจสอบจะมีระยะเวลาเป็นตัวกาหนดใน
การดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ตามกาหนดให้
ทาความตกลงไปยังเจ้าของระเบียน เช่น กวพ.
4. การตรวจสอบการบริหารงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม มติ ครม.และมติกรมอนามัย
5. การตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง
การรายงานผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 มีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผลของการละเมิด 6 ราย โดยดาเนินการ
ตรวจสอบเฉพาะกองการเจ้าหน้าที่
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ผู้รับผิดชอบ

การรายงานผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
1. หลักการ : ตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ นร.0505/ว 275 ลว. 7 มิ.ย. 62 แจ้งเวียนเรื่อง มาตรการ
แก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของส่วนราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มตรวจสอบภายในจึงดาเนินการกาหนด
เป็นมาตรการติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภครายไตรมาส
ภายในวันที่ 15 หลังสิ้นรอบระยะเวลาแต่ละไตรมาส การรายงานแบ่ง
ตามหน่วยเบิกจ่าย ส่วนภูมิภาคจานวน 15 หน่วยเบิกจ่าย
สาหรับหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลางกองคลังจะเป็นผู้จัดทารายงาน
2. ขั้นตอนการรายงาน :
กตส. จัดทารายงาน เสนอ
อธิบดี
ปลัด สธ
รมต.สธ
และสาเนาให้ ผอ.สงป
3. ผลการเบิกจ่าย :
ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ 1 – 3 ( ต.ค. 61 – มิ.ย. 62)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัยมีผลการใช้จ่าย
ค่าสาธารณูปโภค ทั้งสิ้นจานวน 42,960,250.53 บาท แบ่งเป็นแต่ละ
ไตรมาส ได้ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายจานวน 14 ลบ.
ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่ายจานวน 12 ลบ.
ไตรมาสที่ 3 เบิกจ่ายจานวน 15 ลบ.
ในไตรมาสที่ 3 จะมีค่าใช้จ่ายที่สูง เนื่องจากมีการใช้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น
ทุกหน่วยงานทั้งในกรมอนามัยและกรมอื่นๆ โดยสรุปในไตรมาสที่
1 – 3 กรมอนามัย ไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระ
ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางและสานักงบประมาณได้ชมเชย
กรมอนามัยเป็นหน่วยงานที่รายงานค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคได้เร็วและ
เป็นหน่วยงานต้นแบบ ให้กรมอื่นมาศึกษา
4. เรื่องเพื่อ
พิจารณา
4.1 พิจารณา
การจัดทาข้อมูล
การนาเสนอผล

กองคลังนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานการบริหารการเงินการคลัง
(Cluster Fin) รอบ 12 เดือน เพื่อใช้ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน กรมอนามัยรอบ ๑๒ เดือน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จ. นครศรีธรรมราช หัวข้อดังนี้
๑. ผลการดาเนินงานปี ๒๕๖๒
เป็นการรายงานผลการดาเนินการ ๓ ระบบ คือ ๑. การจัดทา

-รับทราบ

-ทุก
-ให้ปรับแก้ดังนี้ หน่วยงาน
ข้อที4่ .1 (๑)
เพิ่มข้อความ
เป็น “การนา
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การดาเนินงาน
งบประมาณ ปี ๒๕๖๓ ๒. การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒
และ ๓. การติดตามงบประมาณปี ๒๕๖๒
รอบ 12 เดือน
๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖๒
กรมอนามัย
โดยเปรียบเทียบวงเงินที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนในแต่ละ
Cluster Fin
งบรายจ่าย ๕ งบ และผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายกระทรวงการคลัง
๓. เทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ เป็นการรายงานเป้าหมายและผลการเบิกจ่าย
ภาพรวม รายไตรมาส ๓ ปีย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน
๔. เปรียบเทียบผลการดาเนินการของส่วนราชการในสังกัด ก.สธ.
เป็นการรายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวมกรมอนามัย เทียบกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีก ๘ หน่วยงาน
๕. วิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็จและปัญหาอุปสรรคจากการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นการรายงานปัจจัยความสาเร็จ ปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มติที่ประชุม
สรุปมติ
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แผนในระบบ
Doc เป็น
เครื่องมือ
ติดตามและผล
การเบิกจ่ายจาก
ระบบ GFMIS”
ข้อที4่ .1 (๓)
ปรับกราฟให้ดู
ได้ง่าย ชัดเจน
ขึ้น
ข้อที่ 4.1 (๔)
ให้จัดทาเป็น
รูปกราฟ
เปรียบเทียบผล
การเบิกจ่ายของ
หน่วยงานใน
สังกัด ก. สธ.
ข้อที่ ๕
เพิ่มหัวข้อ
มาตรการ กลไก
ในปีงบประมาณ
2563 จัดให้มี
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของ
ทีมการเงิน
ระหว่าง
หน่วยงาน
ขนาดเล็กกับ
หน่วยงาน
ขนาดใหญ่
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กองคลังได้นาเสนอกรอบที่จะนาเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
4.2 พิจารณา รอบ 12 เดือน มี 3 ประเด็น ดังนี้
แนวทางการ ๑. การจัดทางบประมาณ
แนวทางการจัดทาคาขอ วิเคราะห์คาขอภายใต้กลยุทธ์ PIRAB
ดาเนินงาน
และแผนงบลงทุนระยะ ๓ ปี
ปีงบประมาณ
๒. การบริหารงบประมาณ
พ.ศ. 2563
การกาหนดแนวทางบริหารงบลงทุน กาหนดแนวทางการบริหาร
Cluster Fin
งบประมาณ
๓. การติดตามและประเมินผล
Fin เคลื่อนที่ กากับ/ตรวจสอบการใช้งบประมาณ
5. เรื่องอื่นๆ 1. ประธานแจ้งให้จัดทาทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ทั้งแหล่งเงินจากในประเทศและต่างประเทศ
2. ให้นาเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณมากาหนดในการ
จัดสรรงบประมาณด้วย
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-รับทราบ

-รับทราบ

-ทุกหน่วยที่
มีเงินนอก
งบประมาณ
(ข้อที่ 1)
-กองคลัง
(ข้อ2)

เลิกประชุมเวลา 16.50 น.
นางสาวฉัตรรัตน์ ต้ นภูบาล

นางสาวรัตน์ติยา ขาแก้ ว

ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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