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หนา้แรก   บนัทกึการรายงานผลการดําเนนิงาน  แสดงการรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนฯ/ /แสดงการรายงานผลการดําเนนิงาน
ตามแผนฯ

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ�น) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

มติทิ ี� 1 มติทิ ี� 2 มติทิ ี� 3 มติทิ ี� 4 รวม 4 มติ ิ

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

28 680,000 25 50,000 19 455,000 15 20,000 87 1,205,000

 
 

โครงการ/งบประมาณ (ตามขอ้บญัญัต/ิเทศบญัญัต/ิแผนการดําเนนิงาน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

มติทิ ี� 1 มติทิ ี� 2 มติทิ ี� 3 มติทิ ี� 4 รวม 4 มติ ิ

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

28 30,000 25 0 19 0 15 0 87 30,000

 
 

การเบกิจา่ยงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

มติทิ ี� 1 มติทิ ี� 2 มติทิ ี� 3 มติทิ ี� 4 รวม 4 มติ ิ

แผนฯ ขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ

เบกิ
จา่ย
จรงิ

แผนฯ ขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ

เบกิ
จา่ย
จรงิ

แผนฯ ขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ

เบกิ
จา่ย
จรงิ

แผนฯ ขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ

เบกิ
จา่ย
จรงิ

แผนฯ ขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ

เบกิ
จา่ย
จรงิ

680,000 30,000 29,210 50,000 0 0 455,000 0 0 20,000 0 0 1,205,000 30,000 29,210

 
 

สถานะโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

โครงการ
ท ั�งหมด

บรรจใุนขอ้บญัญตั/ิเทศบญัญตั/ิแผนดาํเนนิ
งาน

อยูร่ะหวา่งดาํเนนิ
การ

ดาํเนนิการแลว้
เสร็จ

ไมส่ามารถดาํเนนิการ
ได้

รวมท ั�ง
ส ิ�น

รอรายงาน
ผล

87 20 6 20 0 26 61

 

แสดงการรายงานผลการนําแผนไปปฎบิตั ิระดบัจังหวดั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

สถานะโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ของเทศบาลตาํบลพระบาทวงัตวง 
ประจาํปีงบประมาณ 2562

โครงการ
ท ั�งหมด

บรรจใุนขอ้บญัญตั/ิเทศบญัญตั/ิ
แผนดาํเนนิงาน

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนนิการ

ดาํเนนิการ
แลว้เสร็จ

ไมส่ามารถ
ดาํเนนิการได้

รวม
ท ั�งส ิ�น

โครงการที�รอการ
รายงานผล

ระดบัการนําแผน
ไปปฏบิตั ิ

87 26 6 20 0 26 61 นอ้ย

 

ตารางสรปุผลการนําแผนไปปฏบิตัใินระดบั อปท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

รอบการรายงาน รอบ 6 เดอืน  

รายงานผลการนําแผนไปปฏบิตั ิจาํแนกรายมติ ิรอบ 6 เดอืน

ชื�อ อปท. มติ ิ โครงการ งบประมาณ รอ้ยละดาํเนนิการ
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ตามแผน ดาํเนนิการแลว้ ตามแผน ใชจ้รงิ โครงการ งบประมาณรายงานผลการนําแผนไปปฏบิตั ิจาํแนกรายมติ ิรอบ 6 เดอืน

ชื�อ อปท. มติ ิ โครงการ งบประมาณ รอ้ยละดาํเนนิการ

ตามแผน ดาํเนนิการแลว้ ตามแผน ใชจ้รงิ โครงการ งบประมาณ

เทศบาลตําบลพระบาทวงัตวง 1 28 3 40,000 0 10.71 0.00

2 25 8 0 0 32.00 0.00

3 19 7 0 0 36.84 0.00

4 15 2 0 0 13.33 0.00

รวม 87 20 40,000 0 22.99 0.00
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