
หนา้แรก   บนัทกึการรายงานผลการดําเนนิงาน  แสดงการรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนฯ/ /แสดงการรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนฯ

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

12 1,550,000 13 100,000 13 735,000 14 160,000 52 2,545,000

 
 

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

12 1,550,000 13 100,000 13 20,000 14 430,000 52 2,100,000

 
 

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



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

1,550,000 1,550,000 0 100,000 100,000 60,000 735,000 20,000 0 160,000 430,000 0 2,545,000 2,100,000 60,000

 
 

สถานะโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

โครงการท ั�งหมด บรรจใุนขอ้บญัญตั/ิเทศบญัญตั/ิแผนดาํเนนิงาน อยูร่ะหวา่งดาํเนนิการ ดาํเนนิการแลว้เสร็จ ไมส่ามารถดาํเนนิการได้ รวมท ั�งส ิ�น รอรายงานผล

52 21 24 21 2 47 5

 

แสดงการรายงานผลการนําแผนไปปฎบิตั ิระดบัจังหวดั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

สถานะโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสระบรุ ี
ประจาํปีงบประมาณ 2562

โครงการ
ท ั�งหมด

บรรจใุนขอ้บญัญตั/ิเทศบญัญตั/ิแผน
ดาํเนนิงาน

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนนิการ

ดาํเนนิการแลว้
เสร็จ

ไมส่ามารถดาํเนนิ
การได้

รวมท ั�ง
ส ิ�น

โครงการที�รอการ
รายงานผล

ระดบัการนําแผนไป
ปฏบิตั ิ

52 47 24 21 2 47 5 ปานกลาง

 

ตารางสรปุผลการนําแผนไปปฏบิตัใินระดบั อปท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

รอบการรายงาน รอบ 6 เดอืน  

รายงานผลการนําแผนไปปฏบิตั ิจาํแนกรายมติ ิรอบ 6 เดอืน

ชื�อ อปท. มติ ิ
โครงการ งบประมาณ รอ้ยละดาํเนนิการ

ตามแผน ดาํเนนิการแลว้ ตามแผน ใชจ้รงิ โครงการ งบประมาณ

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสระบรุี 1 12 1 0 0 8.33 0.00



รายงานผลการนําแผนไปปฏบิตั ิจาํแนกรายมติ ิรอบ 6 เดอืน

ชื�อ อปท. มติ ิ
โครงการ งบประมาณ รอ้ยละดาํเนนิการ

ตามแผน ดาํเนนิการแลว้ ตามแผน ใชจ้รงิ โครงการ งบประมาณ

2 13 6 0 0 46.15 0.00

3 13 7 20,000 0 53.85 0.00

4 14 7 0 0 50.00 0.00

รวม 52 21 20,000 0 40.38 0.00

 

สาํนกัป้องกนัการทจุรติภาคการเมอืง สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ© 2017


