รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ครั้งที่ 5 /2564
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564
ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-----------------------------ผูมาประชุม
1. นางสาวทิพา
2. นางสุภาภรณ
3. นายวิรุท
4. นางสาวสุกัญญา
5. นายพัฒนพงศ
6. นางสาวสิริภา

ไกรลาศ
ลมูลศิลป
นนสุรัตน
คณะวาป
ฟองออน
จิตติพิมพ

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ประธาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักโภชนาการชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. นางโสพรรณ
2. นายสมภพ

เรืองเจริญ
สุทัศนวิริยะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ติดราชการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
1. นายพูลสินธุ
2. นายจรณะ

พงษประเทศ
มังคะตา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไป
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

1.1 จากการประชุมกรมที่ผานมา เนนการทำงานในสถานการณ Covid 19 อยาใหการ
ระบาดของ Covid 19 เปนขออางในการทำงานที่ไมได ตามเปา โดยใหปรับรูปแบบการทำงานใหเข า กับ
สถานการณ
1.2 การลงพื้นที่ ขอใหแตละกลุมงานมีการบูรณาการรวมกัน โดยลงพื้นที่เดียวกันใหไปพรอม
กัน เก็บขอมูลหรือรณรงคใหครบทุก Setting โดยเก็บขอมูลมากกวา minimum หรือมากกวาที่กรมกำหนด
1.3 การพัฒนาบุคลากรในกลุมงาน เพื่อใหทำงาน smart มากขึ้นและกาวหนาในสายงาน
โดยใหหัวหนากลุมแตละกลุมสอนงานนองใหสามารถรูทุกงานของกลุมวัยที่ตนเองรับผิดชอบของกรมอนามัย
แตอาจจะเนนใหนองแตละคนรับผิดชอบพื้นที่แตละจังหวัดในเขต

วาระที่ 1
ที่

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประเด็น/ขอสั่งการ

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

1.1 จากการประชุมกรมที่ผานมา เนนการทำงานในสถานการณ Covid 19 อยาใหการระบาดของ Covid
19 เปนขออางในการทำงานที่ไมไดตามเปา โดยใหปรับรูปแบบการทำงานใหเขากับสถานการณ

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

1.2 การลงพื้นที่ ขอใหแตละกลุมงานมีการบูรณาการรวมกัน โดยลงพื้นที่เดียวกันใหไปพรอมกัน เก็บ
ขอมูลหรือรณรงคใหครบทุก Setting โดยเก็บขอมูลมากกวา minimum หรือมากกวาที่กรมกำหนด

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

1.3 การพัฒนาบุคลากรในกลุมงาน เพื่อใหทำงาน smart มากขึ้นและกาวหนาในสายงาน โดยใหหัวหนา
กลุมแตละกลุมสอนงานนองใหสามารถรูทุกงานของกลุมวัยที่ตนเองรับผิดชอบของกรมอนามัย แต
อาจจะเนนใหนองแตละคนรับผิดชอบพื้นที่แตละจังหวัดในเขต

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

1.4 ขอมูลตางๆ ที่จะตองสงใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ใหสงใหผูอำนวยการศูนยฯ ทบทวนกอน

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

1.5 มาตรการ Work from home ใหหัวหนาพิจารณาพฤติกรรมความเสี่ยงของเจาหนาที่ในกลุมงาน ใน
การปฏิบัติงานหรือการเดินทาง เชน การเดินทางจากขนสงสาธารณะ เปนตน

ทุกกลุมงาน/

ดังนั้น มอบงานจ.จัดทำมาตรการเสนอผูอำนวยการศูนยฯ ลงนามและประกาศเพื่อใหเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานในชวงสถานการณแพรระบาดของโรค Covid 19 ใหแกเจาหนาที่
1.6 การสงทีมจากโรงพยาบาลศูนย ไปชวยจังหวั ดสมุ ทรสาครในชวงสถานการณแพรร ะบาดของโรค
Covid 19
หากเจาหนาที่ทานใดในศูนยฯมีความประสงคอยากจะไปชวย ใหแจงความประสงคใหคณะ กบศ
ทราบ ผานทางหัวหนากลุม โดยการไปชวยจะตองไมกระทบกับงานประจำ

รับทราบ

งานจ.

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

วาระที่ 2
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 /2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 /2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบ

วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

3.1 ติดตามการเบิกงบประมาณ

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

กลุมยุทธฯ

25 มกราคม 64

- รอยละการเบิกจาย ระบบ GFMIS ณ วันที่ 14 ม.ค. 64 รอยละ 38.10
- เปาหมาย รอยละการเบิกจาย (ต.ค. 63 – ม.ค. 64)

รอยละ 40.00

- เพื่อบรรลุเปาหมาย ศอ.8 ตองการอีก 234,084 บาท
- หากทุก Cluster ดำเนินการตามแผนเดือน มกราคม 2564
(923,248 บาท) จะทำใหรอยละการเบิกจายสูงขึ้นถึง

รอยละ 45.60

- มอบกลุมยุทธฯตรวจสอบแผนงาน C2 เศรษฐกิจพิเศษ สรุปและรายงานใหผอ.ทราบ
3.2 รายงานความกาวหนาของกลุมอำนวยการ

- การตรวจสุขภาพของเจาหนาที่ในศูนยฯ ใหดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ มอบหมาย กลุมอำนวยการ
กลุมอำนวยการประสานกับทางโรงพยาบาล
3.3 การติดตามผลการลง doc
- ผลการลง doc เปนไปตามแผน ขอใหแตละกลุมดำเนินการตอไป

ทุกกลุมงาน

25 กุมภาพันธ 64

รับทราบ

-

รับทราบ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

3.4 ติดตามความกาวหนาของกิจกรรมที่จะจัดในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

- กลุมแมและเด็ก มีการจัดประชุมเรื่องนม กลุมเปาหมายคือสถานประกอบการนำรอง 7 จังหวัด โดย
จะจัดประชุม วันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 (ซึ่งเดิมเลื่อนมาจากเดือนมกราคม) การประชุมนี้สามารถ กลุมแมและเด็ก
บูรณาการเขากับกลุมวัยทำงานไดหรือไม

10 กุมภาพันธ 64

- แผนอัคคีภัย ใหจัดภายในเดือนกุมภาพันธนี้ โดยมอบกลุมอำนวยการประสานหาที่จัด (15 หรือ 16
กลุมอำนวยการ
กุมภาพันธ)

10 กุมภาพันธ 64

3.5 ติดตามความกาวหนาของคณะกรรมการศูนยคาดการณ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานศูนยคาดการณ ขอใหเลื่อนไปกอนจนกวาสถานการณการแพร
ระบาดของโรค Covid 19 จะดีขึ้น และใหทุกกลุมงานเตรียมขอมูลยอนหลังในหัวขอที่เลือกไว
3.6 ติดตามความกาวหนาของ Healthy workplace
- จากการประเมิน 5ส. ภายในองคกร รอบที่ผานมา พบวา ยังมีสวนที่ตองแกไข 3 เรื่อง
1) บางโตะยังมีของวางกองอยูบนโตะ
2) ยังมีของอยูใตโตะ
3) หลักการ 5ส การใช label ตองใชแบบเดียวกัน และมีการแจงลำดับการขนยายของเมื่อเกิดกรณี
ฉุกเฉิน
ทางทีมผูประเมินไดมีการแจงใหหนางานทราบและใหแกไข
- การประเมิน 5ส ครั้งที่ 2 จะเปนวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

3.7 ติดตามความกาวหนาของคณะทำงาน SEhRT

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

คณะทำงาน

-

รับทราบ

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

- การลงพื้นที่ของทีม Operation ขอใหการลงพื้นที่ครั้งนั้นๆเก็บขอมูลใหครบทุก Setting ดังนั้นให
หัวหนากลุม Operation แตละทีมประสานกับกลุมสิ่งแวดลอม (คุณเบญจวรรณ) เพื่อที่จะจัดแผน
สถานที่ และปรับตารางแผนใหระบุอำเภอทีจ่ ะลง
วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

4.1 การติดตามกำกับตัวชี้วัด กพร.
ตัวชี้วัดที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี รับมาจากกรมอนามัยมี 10 ตัวชีว้ ัด ดังนี้
1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยเรียนวัยรุน
1.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยทำงาน
1.4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุ
1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม
2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการระดับ
หนวยงาน
2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

4.1 การติดตามกำกับตัวชี้วัด กพร.

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

กลุมยุทธฯ

ประชุม กบศ.
ครั้งตอไป

รับทราบ

2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย
รายละเอียดการดำเนินงานของแตละตัวชี้วัดตามเอกสารแนบ 1-10
วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

5.1 สรุปคาสาธารณูปโภคประจำเดือน
- คาสาธารณูปโภคประจำเดือนเปนไปตามการดำเนินงานปกติ ไมมีแนวโนมสูงเกินกำหนด
5.2 เรื่องแจงทราบจากกลุม
- การจัดประชุม กรณีคืนเงินเกิน 20% ที่พบปญหา เกิดจากการที่กลุมเปาหมายแจงวาจะเขาพัก
แตไมไดพัก ทำใหคาโรงแรมที่พัก ไมตรงตามที่วางแผนไว ดังนั้นในสวนนี้ ขอใหผลักดันใหใชบัตร
เครดิตของหนวยงานในการชำระ โดยมอบใหกลุมยุทธฯประสานและสำรวจโรงแรมที่สามารถรับ
การจายดวยบัตรเครดิตของหนวยงานโดยไมเสียคาชารต (ทำเนียบโรงแรม) แจงในการประชุม กบศ.
ครั้งตอไป

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

5.3 การปรับหนาที่ มอบหมายงานใหม
สืบเนื่องจากมีขาราชการโอนยาย ทำใหตองมีการปรับหนาที่ มอบหมายงานใหม ตามมติคณะ กบศ.
จึงไดขอสรุป ดังนี้
1. นายสมภพ สุทัศนวิริยะ ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ใหปฏิบัติหนาที่
ที่ปรึกษางานพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
2. นายจรณะ มังคะตา ตำแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ใหปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุม
อำนวยการ
3. นายพัฒนพงศ ฟองออน ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ใหปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุม
พัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
...........................................
(นางสาวสิริภา จิตติพิมพ)
ผูจดรายงานการประชุม

..........................................
(นายสมภพ สุทัศนวิริยะ)
ผูตรวจรายงานการประชุม

...........................................
(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

คณะ กบศ

-

เห็นชอบ

เอกสารแนบ 8
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เดือน ตุลาคม 2563
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
วิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
1) ผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ
ร้อยละการเบิกจ่ายของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ปี 2561 - 2564
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ร้อยละการเบิกจ่ายของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มีแนวโน้มร้อยละการเบิกจ่ายได้ต าม
เป้ า หมาย ซึ ่ ง ในปี ง บประมาณ 2564 ไตรมาสที ่ 1ศู น ย์ อ นามั ย ที ่ 8 อุ ด รธานได้ ร ั บ งบประมาณทั ้ ง สิ้ น
12,325,603.- บาท และได้รับเงินงบประมาณรอบที่ 1 จำนวนเงิน 7,613,500.- บาท กรมอนามัยดึง
งบประมาณกลับไปส่งผลให้ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรานี เหลืองบประมาณรายจ่ายจำนวนเงิน 4,567,000 .- บาท
ในไตรมาสที่ 1 (รอบ 4 เดือน แรก ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564) ผลการดำเนินงานเบิกงบประมาณ
ภาพรวมสามารถเบิกจ่ายได้เป็นเงิน งบประมาณ 4,091,078.42.-บาท คิดเป็นร้อยละ 89.58 อย่างไรก็ตาม
เมื่อเทียบร้อยละการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ 12,325,603.- บาท ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 5,023,012.17.- บาท คิดเป็นร้อยละ 40.75

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน ขอ้มูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 พ.ย.
2563 พบว่าศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เป็นหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานอื่นภายไต้สังกัดกรมอนามัย

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ภาพรวม 4 งบรายจ่ายอื่น (พื้นที่เขตเศรศฐกิจพิเศษ)
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 พ.ย. 2563 ในหน่วยงานส่วนภูมิภาค พบว่าศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
เป็นหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นภายไต้สังกัดกรมอนามัย

1.3 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วิเคราะห์ความคาดหวัง ปีงบประมาณ 2564 จากผลการสำรวจความคาดหวังเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวัง ความต้องการ
จำนวน 60 คน พบว่าเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มีความคาดหวังและความต้องการเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาส จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 โดยเจ้าหน้าที่ทุก
คนมุ่งพัฒนาและวางแผนพร้อมทั้งกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายร่วมกัน ได้แก่ การกำหนดมาตรการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับร้อยละการเบิกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุ
และเจ้าหน้าที่ศูรน์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
1.6 ด้านข้อมูลวิชาการ
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนความรู้ความเข้าใจงาน
บริหารจัดการ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้แก่ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศและในประเทศ ระเบียบการ
เบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน และการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน ระเบียบ
การคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
วิเคราะห์ปัญหา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มีผลเบิกจ่ายภาพรวมงบ
ดำเนินงานและลงทุนบางไตรมาสต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้เนื่องจาก
1. องความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลังรวมไปถึงระเบียบพัสดุภาครัฐของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัย
ที่ 8 อุดรธานี ยังไม่มีความแม่นยำเพียงพอจึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า
2. บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ

แผนการขับเคลื่อนเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
จากการวิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ผลผลิตและผลลัพธ์
ของการดำเนินการตั้งแต่ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านข้อมูลวิชาการ สภาพปัญหา ปีงบประมาณ 2561-2563
และสถานการณ์การเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 นำไปสู่การกำหนดแผนการขับเคลื่อนเพื่อให้
การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้
1) ประชุมทบทวนความรู้ความเข้าใจงานบริหารจัดการ สารบรรณ การเงินและพัสดุ
จากสภาพปัญหาการขาดองความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลังรวมไปถึงระเบียบพัสดุภาครัฐของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ยังไม่มีความแม่นยำเพียงพอจึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า ดังนั้นศูนย์
อนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยกลุ่มอำนวยการจึงจัดประชุมทบทวนความรู้ความเข้าใจงานบริหารจัดการ สารบรรณ
การเงินและพัสดุ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มีเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม
งานเข้าร่วมการประชุม จำนวน 55 คน โดยได้วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

2) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยอาศัยคำสั่ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ที่ 161/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ซึ่งได้
กำหนดหน้าที่ ให้กรรมการมีหน้าที่ กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ดังเอกสารคำสั่งที่แนบมานี้

3) การทำแผนการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี กำหนดแผนการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย
เป็นรายวัน โดยมอบหมายให้กลุ่มอำนวยการรายงานสถานการณ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย
ให้ท่านผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้รับทราบรายวัน และให้รายงานการเบิกจ่า ยภาพร่วมในวาระ
สืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เป็นประจำทุกๆ เดือน และในเดือน
ตุลาคม 2563 วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ
2564 และในเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เบิกจ่ายได้ร้อยละ 4.03
4) จัดทำรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
การจัดทำรายงานการติดตามการเบิกจ่ายศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยจัดทำรายงานผลติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ตามที่แนบมาพร้อมนี้

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เดือน พฤศจิกายน 2563
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
1) การทำแผนการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี กำหนดแผนการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย
เป็นรายวัน โดยมอบหมายให้กลุ่มอำนวยการรายงานสถานการณ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย
ให้ท่านผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้รับทราบรายวัน และให้รายงานการเบิกจ่ายภาพร่วมในวาระ
สืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เป็นประจำทุกๆ เดือน และในเดือน
พฤศจิกายน 2563 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 21.19
2) จัดทำรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
การจัดทำรายงานการติดตามการเบิกจ่ายศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยจัดทำรายงานผลติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เดือน ธันวาคม 2563
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
1) การทำแผนการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี กำหนดแผนการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย
เป็นรายวัน โดยมอบหมายให้กลุ่มอำนวยการรายงานสถานการณ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย
ให้ท่านผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้รับทราบรายวัน และให้รายงานการเบิกจ่ายภาพร่วมในวาระ
สืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เป็นประจำทุกๆ เดือน และในเดือน
ธันวาคม 2563 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 33.19
2) จัดทำรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
การจัดทำรายงานการติดตามการเบิกจ่ายศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยจัดทำรายงานผลติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เดือน มกราคม 2564
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
1) การทำแผนการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี กำหนดแผนการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย
เป็นรายวัน โดยมอบหมายให้กลุ่มอำนวยการรายงานสถานการณ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย
ให้ท่านผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้รับทราบรายวัน และให้รายงานการเบิกจ่ายภาพร่วมในวาระ
สืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เป็นประจำทุกๆ เดือน และในเดือน
มกราคม 2564 ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 40.67
2) จัดทำรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
การจัดทำรายงานการติดตามการเบิกจ่ายศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยจัดทำรายงานผลติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)

