รบจ .1

รายงานผลติดตามเร่งร ัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชือ
032-327824-8 ต่อ 2210
� หน่วยงาน ศูนย์อนาม ัยที� 5 ราชบุร ี โทรศพท์
ั
ชือ
� ผูร้ ายงาน นางนํา� ผึง� สุวรรณสอาด น ักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ ว ันที� 15 ธ ันวาคม พ.ศ.2563)
(1)
ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม

(2)
งบประมาณทีไ� ด้ร ับจ ัดสรร
ตาม
พรบ.ปี 64

เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนาม ัย (แยกตามรายเดือน)
1. งบดําเนินงาน
กิจกรรม / รายการ

2. งบลงทุน
กิจกรรม / รายการ
2.1.ค่าครุภัณฑ์

2.2 สิง� ก่อสร ้าง

13,960,614.00

- แผนการเบิกจ่ายเงิน
- ผลการเบิกจ่าย

จํานวนเงิน

ร้อยละ

6,097,700.00
4,652,996.00
3,380,826.07

33.33
24.22

- แผนการเบิกจ่ายเงิน
- ผลการเบิกจ่าย

2,342,000.00
1,342,000.00

100.00
57.30

- แผนการเบิกจ่ายเงิน
- ผลการเบิกจ่าย

0.00
0.00

2,369,000.00

0.00

- แผนการเบิกจ่ายเงิน
- ผลการเบิกจ่าย

16,329,614.00

รวมแผน(งบดําเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจ ัย)
รวมผล(งบดําเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจ ัย)

2,342,000.00

2,342,000.00

รวมเงินงบลงทุน - แผน
รวมเงินงบลงทุน - ผล
3. งบรายจ่ายอืน
�
กิจกรรม / รายการ

(3)
งบประมาณทีไ� ด้ร ับ
ตามรายงาน GFMIS

(4)
แผน & ผลเบ ิกจ่ายสะสม
ณ สิน
� ไตรมาส
(รายงานเป็นไตรมาส)

-

1,342,000.00

0.00

8,439,700.00
-

2,342,000.00
1,342,000.00

100.00
57.30

0.00
0.00
6,994,996.00
4,722,826.07

28.92

(5)
แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน

ต.ค. 2563

พ.ย. 2563

ธ.ค. 2563

9

18

32

0.00 1,097,586.00
0.00 1,965,354.00
0
18

(6)
ยอดรวมแผน &
ผลเบิกจ่าย
สะสมทงสิ
ั� น
�

(7)
ร้อยละ
การ
เบิกจ่าย
สะสม *

(8)
เป้าหมายการ
เบิกจ่าย
ณ เดือนที�
จ ัดทํารายงาน
*

32

3,555,410.00
1,415,472.07
29

4,652,996.00
3,380,826.07

33.33
1,951,264.00
24.22

100.00
57.30

(9)
เร่งร ัดการ
เบิกจ่าย

(+ บวกเพิม
�
= ต้องเร่งร ัดเบิก
เพิม
�
- ติดลบ = เบิกเกิน

-1,429,562.07

29

0.00
0.00

421,560.00
297,000.00

1,920,440.00
1,045,000.00

2,342,000.00
1,342,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

421,560.00
297,000.00

1,920,440.00
1,045,000.00

2,342,000.00
1,342,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

-

0.00 1,519,146.00

5,475,850.00

6,994,996.00

-

0.00 2,262,354.00

2,460,472.07

4,722,826.07

100.00
57.30

28.92

679,180.00

-662,820.00

2,700,704.00

0.00
-2,022,122.07

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจําเดือน ธันวาคม 2563
รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
1.1 กรณีเบิกจ่ายได ้ตามเป้ าหมาย (ระบุเหตุผล) มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายในการประชุมประจําเดือนของศูนย์ฯ
1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได ้ตามเป้ าหมาย (ระบุเหตุผล) มีเงินทีไ� ม่สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายได ้ เช่น ค่าใช ้จ่ายขัน
� ตํ�าตามสิทธิ� ทีต
� ้องเบิกเป็ นรายเดือน และไม่สามารถนํ ามาบริหารจัดการอย่างอืน
� ได ้
2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย
2.1 กรณีเบิกจ่ายได ้ตามเป้ าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ ..............................................................................................................
2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได ้ตามเป้ าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพือ
� ให ้ผลการเบิกจ่ายเป็ นไปตามเป้ าหมายทีก
� รมกําหนด คือ .................

(นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท์)
วันที� 15 ธันวาคม 2563

