สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข (Staff)
วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา
ประเด็น
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. ผู้ทรงฯ เสนอมีการทบทวนกฎหมายระดับอนุบัญญัติ
2. การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปี 2564
2.1 กรมอนุมัติการปรับแผนของหน่วยงานรองรับต่อสถานการณ์โควิด-19
(เมื่อวันที่ 26 ม.ค.64) โดยแบ่งเป็น 2 แผน แผนที่ 1 ภายใต้สถานการณ์และ
มาตรการทีร่ ัฐบาล/จังหวัด/พื้นที่ แผนที่ 2 ภายใต้สถานการณ์ Lockdown
2.2 กรมโอนจัดเงินงบกลาง งบดำเนินงานแผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 30,000 บาท ศกม.จัดทำโครงการพัฒนา ปรับปรุง
ก.ม.ระดับอนุบัญญัติตามพ.ร.บ.สธ.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา - 19 (เมื่อวันที่ 2 ก.พ.64) จะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ก.พ. – มี.ค.
2.3 กรมจัดสรรงบลงทุนเหลือจ่ายปี 64 (รอบที่ 1) จำนวน 79,400 บาท
ค่าเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง (ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 18 ก.พ.64)
2.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ณ วันที่ 26 ก.พ.64
ทุกงบรายจ่ายในภาพรวม ดังนี้
➢ งบที่ได้รับจัดสรรทั้งปี จำนวน 5,408,200.00 บ.
➢ เบิกจ่ายรวม PO
จำนวน 1,987,646.36 บ.
➢ คงเหลือ
จำนวน 2,896,854.00 บ.
คิดเป็นร้อยละ 36.75 จากเป้าหมายที่กำหนดในเดือนก.พ.คือ ร้อยละ 48
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบ GFMIS
➢ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรรอบ 6 เดือนแรก จำนวน 2,078,700 บ.
➢ เบิกจ่ายรวม PO
จำนวน 1,987,646.36 บ.
➢ คงเหลือ
จำนวน 251,353.64 บ.
คิดเป็นร้อยละ 88.77
2.5 ผลการเบิกจ่ายเงินงบกลาง งบดำเนินงานแผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็นภายใต้โครงการพัฒนา ปรับปรุงก.ม.ระดับอนุบัญญัติตามพ.ร.บ.
สธ.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 19 ดังนี้
➢ ได้รับจัดสรร จำนวน 30,000 บ.
➢ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5,600 บ.
➢ คงเหลือ จำนวน 24,400 บ. คิดเป็นร้อยละ 18.64
ซึ่งกลุ่มพก.มีความกังวลว่าอาจจะดำเนินกิจกรรม (การประชุมคกก.
กลั่นกรองฯ) อาจจะดำเนินการไม่ได้ตาม
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- รับทราบ
- รับทราบ ประธานฯ ให้ทุกกลุ่ม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และดำเนินการตามแผน และ
เป้าหมายทที่กำหนดไว้สำหรับ
กลุ่มสส. ที่มีการปรับกิจกรรมการ
ดำเนินงานขอให้เร่งจัดทำโครงการ
เสนอท่านรองอนุมัติและดำเนินการ
ควบคู่กับการจ้างผู้รับจ้าง
ดำเนินการและกลุ่มบย.พิจารณา
ปรับแผน
- มอบนายกานต์ฯ จัดอบรมให้
ความรู้บุคลากรกรมอนามัยในด้าน
ก.ม.สธ. และขอให้ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายแจ้งบย.
- มอบคส. ประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุมการแสวงหา
ข้อเท็จจริงในการดำเนินงาน
อุทธรณ์ของศอ. แจ้งบย.
- รับทราบกลุ่มพก.ขอเพิ่มกิจกรรม
การประชุมคกก./คทง. ซึ่งเป็นงาน
นโยบายและงานเร่งด่วนตาม
ภารกิจ
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- ประธานมอบกลุ่มบย.ประสานกองคลังถึงแนวทางการใช้เงินที่เหลือ
2.6 ติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
2564
กิจกรรมส่วนใหญ่ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ แต่ยังมีโครงการ/
กิจกรรมที่ต้องเร่งดำเนินการ ได้แก่
➢ โครงการบริหารและขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายในความรับผิดชอบ
ของกรมอนามัย มีกิจกรรมที่ต้องปรับแผนเนื่องจากสถานการณ์โควิด
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค งบประมาณ 133,100 บ. ซึ่งอยู่ระหว่าง
ดำเนินการประสานผู้ที่สมัครเข้ารับการพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีแผนดำเนินการ
ในเดือนมี.ค.- มิ.ย. ใช้งบประมาณ จำนวน 58,050 บ. และมีเหลือเงิน
75,050 บ. สำหรับการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญฯ ขอกลุ่มสส.พิจารณาระยะเวลาใน
การดำเนินการ เช่น การประเมินวัดผล ซึง่ อาจจะดำเนินการไม่ทันในปี 64
อาจจะคาบเกี่ยวงบประมาณปี 65
- ประธานให้ความเห็นว่าควรให้ใช้เงินที่เหลือของกลุ่มสส. ในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยด้านก.ม.สธ. มอบหมายให้นายกานต์ พิจารณา
ดำเนินการ และประมาณค่าใช้จ่ายและขอให้เร่งดำเนินการ
- กลุ่มคส.เสนอขอใช้งบประมาณในการจัดประชุมการแสวงหาข้อเท็จจริง
ในการดำเนินงานอุทธรณ์ของศอ. (ตามข้อสั่งการของท่านรองฯ)
- ประธานขอให้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมแจ้งบย.
➢ โครงการการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสำหรับ
ภาคีเครือข่าย
กลุ่มสส.ขอปรับกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
- กิจกรรมการจัดทำสื่อประกอบการสร้างความรอบรู้ด้านก.ม.ให้สปก.
และปชช. งบประมาณ 100,000 บ.
- กิจกรรมการประชุมจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 1 เรื่อง (สุขลักษณะ
กิจการฟาร์มหมู) และอัตราค่าธรรมเนียม งบประมาณ 119,100 บ.
- กิจกรรมการศึกษาสถานการณ์และจัดทำต้นแบบการจัดการฟาร์มหมูและ
จัดทำข้อเสนอแนะฯ งบประมาณ 490,000 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างประสานผู้รับจ้าง
(มหาวิทยาลัย) กรณีไม่มีผู้รับจ้างดำเนินการ กลุ่มสส.จะดำเนินการเอง ภายใต้
งบประมาณ 50,000 บาท (งบประมาณที่จะเหลือคืนให้ศกม.พิจารณาใช้จ่ายใน
กิจกรรมอื่นต่อไป)
- ประธานฯ ขอให้กลุ่มสส.เร่งดำเนินการและแจ้งกลุ่มบย.ในการใช้จ่าย
งบประมาณ
➢ โครงการจัดทำแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนการบังคับใช้ก.ม.สธ.
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(SEZ) งบประมาณ 300,000 บ. กลุ่มสส.แจ้งว่าอยู่ระหว่างการปรับ TOR
จะนัดหารือรายละเอียดกับผู้รับจ้าง คาดว่าจะดำเนินการทำสัญญาจัดจ้างได้ทัน
ภายในเดือนมี.ค. กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน
➢ โครงการบริหารกลไกการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมอนามัย
กลุ่มพก. แจ้งขอเพิ่มกิจกรรมการจัดประชุมคทง./คกก. ต่าง ๆ
ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายและงานเร่งด่วน (การประชุมเรื่องกิจการรังนก
นางแอ่น ,การประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ, การประชุมยกร่างประกาศเกี่ยวกับการ
ใช้กัญชา กัญชงในกิจการประเภทร้านอาหาร) โดยขอใช้งบประมาณของกิจกรรม
การจัดประชุม Cluster Law จำนวน 16,950 บ. ไปพรางก่อน (เอกสารแนบ 1)
3. การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ “กองกฎหมายกรมอนามัย”
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่าง บทบาทหน้าที่ และการแบ่งโครงสร้างของ
กองกฎหมาย กรมอนามัย โดยเทียบเคียงกับหน่วยงานมีภารกิจคล้ายกัน และ
พิจารณาจากที่กองจ. ได้ยกร่าง โดยมีความเห็นร่วมกันว่าให้เสนอท่านอธิบดี
พิจารณา 2 แนวทาง แนวทางที่ 1 แบ่งกลุ่มงาน แบบเดิมคือ งานด้านพัฒนา
ก.ม.,ด้านส่งเสริมการใช้ก.ม. และงานด้านคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ (โดยแต่ละ
กลุ่มดำเนินงานก.ม.ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม แนวทาง
ที่ 2 แบ่งกลุ่มงานรับผิดงานกฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ยังคงบทบาทคสธ.
และก.ม.ที่เกี่ยวข้องและรักษาการร่วม 4 ฉบับ) กลุ่มก.ม.ด้านส่งเสริมสุขภาพ
และกลุ่มคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ (โดยให้คงบทบาทหน้าที่ คกก.ตามก.ม.ไว้ที่สำนัก/
กองวิชาการสายส่งเสริมสุขภาพ) (เอกสารแนบ 2)
4. องค์ประกอบของคกก.คลัสเตอร์ LAW
หนก.คส.และหนก.บย.แจ้งให้ที่ประชุทราบว่า ได้ปรึกษาท่านรองฯ
เรื่ององค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่ของคลัสเตอร์ ซึง่ ท่านรองณ เห็นชอบคกก.ที่
เป็นผู้แทนของหน่วยงานสายว. และให้ศกม.ประสานสำนัก/กอง ของหน่วยงาน
สายส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงกจ. ส่งผู้แทนที่เป็นหลักในการดำเนินงานงานก.ม.
ร่วมเป็นกรรมการ สำหรับสำนักสส.และสอพ. ให้พิจารณารายชื่อบุคคลภายนอก
ที่มีความเชี่ยวชาญ ร่วมเป็นกรรมการเพื่อให้ความเห็น โดยท่านรองฯ เน้นย้ำ
บทบาทของคกก.ว่าต้องเป็นผู้ที่ชี้ทิศทาง ตัดสินใจ ในการดำเนินงานกฎหมายของ
กรมได้
5. การรายงานสถานการณ์การดำเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
(คสจ.) ต่อคสธ.
ตามที่กลุ่มสส.ได้จัดทำรายงานสถานการณ์การดำเนินงานของคสจ.ต่อคสธ.
แล้วนั้น คสธ. มอบให้ศกม.จัดทำข้อเสนอต่อการดำเนินงานคสจ.(ปัญหา/อุปสรรค
รายจว.) ภายใต้อำนาจ หน้าที่ของคสธ. ตาม ม.10 แห่งพ.ร.บ.สธ.
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- มอบกลุ่มบย.จัดทำร่างเป็น
2 Version และขอให้ Staff ได้
พิจารณาก่อนนำเรียนท่านอธิบดี

- มอบกลุ่มบย. ทำหนังสือแจ้ง
ขอรายชื่อคกก.จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบทบาท
หน้าที่ของคลัสเตอร์ตามแนวทาง
ที่ท่านรองฯ กำหนด และขอให้
Staff ได้พิจารณาก่อนส่ง
กองแผนงาน
- มอบกลุ่มสส.ดำเนินการ
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- ประธานเสนอให้กลุ่มสส.ร่วมหารือกับหน่วยงานในสายอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อการดำเนินงานคสจ. และให้เสนอคกก.คลัสเตอร์อนามัย
สิ่งแวดล้อมพิจารณาก่อนเสนอคสธ.
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วาสนา ปะสังคานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สรุปการประชุม
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เอกสารแนบ 1
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