บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม ถนนสื่อสาร มค. โทร.๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗1-2
ที่ มค ๐๓3๒/95
วันที่ 20 มีนาคม 2562
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบริหารเงินงบประมาณ ปี 2562
เรียน สาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม
ตามที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2562 (ไตรมาสที่ 1) จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นจานวนเงิน 170,000(หนึ่งแสนเจ็ด
หมื่นบาทถ้วน) โดย สานั กงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุมได้จัดทาแผนบริห ารเงินงบประมาณ ประจาปี
2562 มีการดาเนินการตามแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
การนี้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม จึงขอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน
บริหารงบประมาณ

(นายยงยุทธ คาอาจ)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

(นายเถวียน ปาปะขี)
สาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (งวดที่1)
สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม ได้จัดทารายงานวิเคราะห์ผลการการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนบริหารงบประมาณประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity Transparency Assessment) ที่
กาหนดให้ส่วนราชการได้นาผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการใช้จ่ายงบประมาณที่ต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการ
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ต่อภาครัฐ โดย สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ จากสานักงานธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม จานวน 170,0๐๐ บาท
ตารางที่ 1 ร้อยละจาแนกตามวิธีการบริหารงบประมาณ
จานวนกิจกรรม
รายการใช้-จ่ายงบประมาณ
ซื้อวัสดุ(กิจกรรม)
จ้างเหมา
ค่าสาธารณูปโภค
(ร้อยละ)
9
4
3
1
(100)
(44)
(33.33)
(11.11)

นิเทศติดตาม ค่าตอบแทน

ตารางที่ 2 ร้อยละจาแนกตามวิธีการงบประมาณ
จานวนกิจกรรม
รายการใช้-จ่ายงบประมาณ
ซื้อวัสดุ(กิจกรรม)
จ้างเหมา
ค่าสาธารณูปโภค
(ร้อยละ)
170,000
100,800
14,000
10,000
(100)
( 59.24)
(8.23)
(5.88)

นิเทศติดตาม ค่าตอบแทน

1
(11.11)

38,000
(22.35)

จากตารางทั้ง 1 และ 2 จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุมได้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง,จ้างเหมา,ค่าสาธารณูปโภค,และนิเทศติดตาม จานวน 4 ,3,1,1 รายการ ตามลาดับ
โดยจากงบประมาณจานวน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) นั้น การจัดซื้อ จัดจ้างมีสัดส่วน
งบประมาณที่ร้อยละ 59.24 รองลงมาคือการใช้จ่ายงบประมาณกับค่านิเทศติดตามการปฏิบัติราชการ
ประจาปี 2562 การจ้างเหมา และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ ร้อยละ 22.35, 8.23 และ 5.88
ตามลาดับ

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละจาแนกตามวิธีการบริหารงบประมาณ
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ร้ อยละงบประมาณ

ตารางที่ 2 ร้อยละงบประมาณที่ใช้ไป
จานวนกิจกรรม
ซื้อวัสดุ(กิจกรรม)
(ร้อยละ)
ทั้งหมด
100,800
170,000
( 59.24)
(100)

120,560
(70.91.)

74,000
(73.41)

รายการใช้-จ่ายงบประมาณ
จ้างเหมา

ค่าสาธารณูปโภค

นิเทศติดตาม ค่าตอบแทน

14,000
(8.23)

10,000
(5.88)

38,000

9,000
(64.28)

7,420
(74.20)

29,140
(76.68)

(22.35)

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบงบประมาณร้อยละจานวนเงินที่ใช้ไป
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จากตารางและกราฟจะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปี
ปทุมได้ดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 120,560 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.91 โดยการใช้จ่ายหมวด
นิเทศติดตามมีอัตราการใช้งบประมาณสูงทีสุดที่ร้อยละ 76.68 และรองลงมาคือค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ
และการจ้างเหมา ตามลาดับ

ปัญหาอุปสรรคการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน
การใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งวดที่ 1 สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุมมีการใช้
จ่ายยังไม่ครบ ร้อยละ 100 เนื่องจากมีงบประมาณบางส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ สาเหตุกล่าวคือ
1.หมวดการจัดซือ้ จ้างวัสดุ สถานะ กาลังดาเนินการจัดซื้อ จ้าง และเบิกจ่าย คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้น
เดือนเมษายน
2.หมวดการจ้างเหมา เนื่องจากเป็นหมวดการจ้างเหมาและการซ่อมแซม เช่นซ่อมแซมครุภัณฑ์ เนื่องจากยัง
ไม่มีครุภัณฑ์ ชารุด จึงยังไม่ได้เบิกจ่าย
3.หมวดสาธารณูปโภค ยังมีการเบิกจ่ายอยู่ตลอดตามรอบเดือน คาดว่าจะใช้จ่ายจนหมดตามงบประมาณ
4.หมวดการนิเทศและติดตาม เนื่องจากงบประมาณหมวดนี้เป็นการเบิกจ่ายตามการเดินทางติดตามการ
ปฏิบัติราชการ จึงยังมีการเบิกจ่ายโดยตลอด แต่งบประมาณยังไม่หมดตามแผน โดยคาดว่าจะสามารถเบิกจ่าย
ได้หมดภายในช่วงต้นเดือนเมษายน 2562
แนวทางแก้ไข
1.เร่งการเบิกจ่ายให้ได้ตามกาหนดการ โดยชี้แจงกับผู้รับผิดชอบ และจัดทา MOU ร่วมกัน
2.การควบคุมกากับโดยผู้บริหารอย่างใกล้ชิด

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม ถนนสื่อสาร มค. โทร.๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗1-2
ที่ มค ๐๓3๒/101
วันที่ 20 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเผยแพร่รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบริหารเงินงบประมาณ ปี 2562
เรียน สาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม
ตามที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2562 (ไตรมาสที่ 1) จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นจานวนเงิน 170,000(หนึ่งแสนเจ็ด
หมื่นบาทถ้วน) โดย สานั กงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุมได้จัดทาแผนบริห ารเงินงบประมาณ ประจาปี
2562 มีการดาเนิ นการตามแผน และได้สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ และวิเคราะตามแผนการใช้ เป็ นที่
เรียบร้อยแล้วนั้น
การนี้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม จึงขอเผยแพร่รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนบริหารงบประมาณ ทางเวปไซต์

(นายยงยุทธ คาอาจ)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

(นายเถวียน ปาปะขี)
สาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562
สาหรับหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน

สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

วัน/เดือน/ปี

20 มีนาคม พ.ศ.2562

หัวข้อ

EB9_ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบริหารเงินงบประมาณ ปี 2562

รายละเอียดข้อมูล

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบริหารเงินงบประมาณ ปี 2562

Link ภายนอก

-
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ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสุดารัตน์ โคตรสีเขียว )
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562

(นายเถวียน ปาปะขี)
สาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562

ผู้รับผิดชอบนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นายยงยุทธ คาอาจ)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562

