รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

ของ

องคการบริหารสวนตําบลวังดิน
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ

รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๑
ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖0 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
องคการบริหารสวนตําบลวังดิน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
ยุทธศาสตรที่ ๑ การสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว
งบประมาณที่
ดําเนินการ อยูระหวาง
ยังไมได
ยกเลิก
เบิกจาย
เสร็จแลว ดําเนินการ ดําเนินการ โครงการ
1
2
3

โครงการกอสรางลําเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๗
โครงการขุดลอกคลองหมู ๒
โครงการขุดลอกคลองหมู ๓

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม
1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑
2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4
3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๕
4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๖
5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8
6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9
7 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑๐

240,000
234,000
234,000

242,700
240,000
350,000
242,700
240,000
240,000
200,000

233,000






239,000
345,000




221,000
240,000
200,500







หนวยงานดําเนินการ
กองชาง
กองชาง
กองชาง

กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
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แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาไฟฟา ประปา และโทรศัพท
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
ไมมีการดําเนินโครงการในชวงเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม
๒๕๖๑
รวม ๑๐ โครงการ

งบประมาณที่ตั้งไว

2,463,400

งบประมาณที่
เบิกจาย

ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ยกเลิก
ดําเนินการ โครงการ

หนวยงานดําเนินการ

1,478,500

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ (เฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
องคการบริหารสวนตําบลวังดิน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
ยุทธศาสตรที่ ๒ การปรับโครงสรางภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตผลและเพิ่มมูลคาของราคาตอที่ดินที่ใชเปนปจจัยการผลิต การปศุสัตว ใหมีบทบาทในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอยางยั่งยืนและมีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การสงเสริมการผลิตดานการเกษตรและการปศุสัตว
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว
งบประมาณที่
ดําเนินการ อยูระหวาง
ยังไมได
ยกเลิก
หนวยงานดําเนินการ
เบิกจาย
เสร็จแลว ดําเนินการ ดําเนินการ โครงการ
ไมมีการดําเนินโครงการในชวงเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม
๒๕๖๑
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การสงเสริมกลุมอาชีพ
ไมมีการดําเนินโครงการในชวงเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม
๒๕๖๑
รวม
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บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ (เฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
องคการบริหารสวนตําบลวังดิน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การสงเสริมและพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คาวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานวังดิน
คาวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสามัคคีวิทยา
คาวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังดิน
อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบานวังดิน
อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสามัคคีวิทยา
อุดหนุนคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังดิน
โครงการปองกันควบคุมโรคติดตอ
โครงการ อบต.วังดินสัญจรพบประชาชน
คาใชจายในการจัดหารถรับสงนักเรียน
คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
อุดหนุนโครงการงานวันเด็กแหงชาติทั้ง ๒ โรงเรียน
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองอุตรดิตถ

229,944
145,632
53,654
480,000
304,000
137,200
65,000
20,000
84,000
3,000
15,000
25,000

งบประมาณที่
เบิกจาย
65,418.36
39,927.44
13,489
242,000
148,000
100,000
11,859
7,500
21,000
−
15,000
25,000

ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูระหวาง
ดําเนินการ














ยังไมได
ยกเลิก
ดําเนินการ โครงการ

หนวยงานดําเนินการ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
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แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การสงเสริมวัฒนธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมของประชาชน
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว

งบประมาณที่
เบิกจาย

ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ยกเลิก
ดําเนินการ โครงการ

หนวยงานดําเนินการ

ไมมีการดําเนินโครงการในชวงเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม
๒๕๖๑
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การสงเสริมใหประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและการแกไขปญหายาเสพติด
1 คาใชจายโครงการลดอุบัติเหตุทางทองถนนและรักษาความสงบ
60,000
20,400
เรียบรอยภายในตําบลวังดิน
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การสงเสริมการกีฬา
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
ไมมีการดําเนินโครงการในชวงเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม
๒๕๖๑
รวม 13 โครงการ

งบประมาณที่ตั้งไว

1,622,430

งบประมาณที่
เบิกจาย



ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูระหวาง
ดําเนินการ

สํานักปลัด

ยังไมได
ยกเลิก
ดําเนินการ โครงการ

หนวยงานดําเนินการ

709,594
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บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ (เฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
องคการบริหารสวนตําบลวังดิน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว
งบประมาณที่
ดําเนินการ อยูระหวาง
ยังไมได
ยกเลิก
เบิกจาย
เสร็จแลว ดําเนินการ ดําเนินการ โครงการ
1

คาวัสดุการเกษตร

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
1 โครงการพัฒนาตําบล
รวม 2 โครงการ

หนวยงานดําเนินการ

10,000

576



สํานักปลัด

40,000
50,000

21,745
22,321



สํานักปลัด
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บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ (เฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
องคการบริหารสวนตําบลวังดิน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรที่ ๕ การเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาลงทะเบียนอบรม
คาลงทะเบียนอบรม
คาใชจายในการซื้อสื่อสิ่งพิมพ
จัดซื้อวัสดุกอสราง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร LED
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ
จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
คาใชจายเพื่อบํารุงทรัพยสิน

60,000
50,000
200,000
10,000
20,000
30,000
12,000
110,000
40,000
40,000
60,000
300,000
50,000
20,000
250,000

งบประมาณที่
เบิกจาย
22,812
21,900
74,800
2,020
1,685.60
30,000
12,000
12,435
11,775
20,145
10,862
69,220
42,875
4,535
35,066

ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูระหวาง
ดําเนินการ

















ยังไมได
ยกเลิก
ดําเนินการ โครงการ

หนวยงานดําเนินการ
สํานักปลัด
กองคลัง
สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองชาง
กองชาง
กองชาง
สํานักปลัด
กองคลัง
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองชาง
กองคลัง
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แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมดานการเมืองและการปกครองและการมีสวนรวมของประชาชน
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว
ไมมีการดําเนินโครงการในชวงเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-เมษายน
๒๕๖๑
รวม 15 โครงการ

1,342,000

งบประมาณที่
เบิกจาย

ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ยกเลิก
ดําเนินการ โครงการ

416,197

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ (เฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
องคการบริหารสวนตําบลวังดิน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
โครงการที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว
งบประมาณที่
ดําเนินการ อยูระหวาง
ยังไมได
ยกเลิก
เบิกจาย
เสร็จแลว ดําเนินการ ดําเนินการ โครงการ
1
2
3

เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปวยเอดส
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูสูงอายุ
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูพิการ
รวม 3 โครงการ

42,000
6,651,600
1,996,800
8,690,400

หนวยงานดําเนินการ

6,000
3,252,100
983,200
4,241,300





หนวยงานดําเนินการ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
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รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
ระหวางวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖1 ถึง
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
องคการบริหารสวนตําบลวังดิน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
ยุทธศาสตรที่ ๑ การสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว
งบประมาณที่
ดําเนินการ อยูระหวาง
ยังไมได
ยกเลิก
เบิกจาย
เสร็จแลว ดําเนินการ ดําเนินการ โครงการ
1 โครงการกอสรางลําเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๗
2 โครงการขุดลอกคลองหมู ๒
3 โครงการขุดลอกคลองหมู ๓
4 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑๐
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม
1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑
2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4
3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๕
4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๖
5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8
6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาไฟฟา ประปา และโทรศัพท
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม

240,000.00
234,000.00
234,000.00
201,000.00

233,000.00
232,000.00
232,000.00
200,500.00






กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง

242,700.00
240,000.00
350,000.00
242,700.00
240,000.00
240,000.00

241,000.00
239,000.00
345,000.00
241,000.00
221,000.00
240,000.00








กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง

งบประมาณที่ตั้งไว

งบประมาณที่
เบิกจาย

2,464,400.00

2,424,500.00

ไมมีการดําเนินโครงการในชวงเวลาเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖1
รวม ๑๐ โครงการ

หนวยงานดําเนินการ

ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ยกเลิก
ดําเนินการ โครงการ

หนวยงานดําเนินการ
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บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ (เฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
องคการบริหารสวนตําบลวังดิน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
ยุทธศาสตรที่ ๒ การปรับโครงสรางภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตผลและเพิ่มมูลคาของราคาตอที่ดินที่ใชเปนปจจัยการผลิต การปศุสัตว ใหมีบทบาทในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอยางยั่งยืนและมีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การสงเสริมการผลิตดานการเกษตรและการปศุสัตว
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว
งบประมาณที่
ดําเนินการ อยูระหวาง
ยังไมได
ยกเลิก
หนวยงานดําเนินการ
เบิกจาย
เสร็จแลว ดําเนินการ ดําเนินการ โครงการ
1
2

อุดหนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลวังดิน
โครงการพระราชดําริ พระราชเสาวนีย

30,000.00
15,000.00

-

45,000.00

-

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การสงเสริมกลุมอาชีพ
ไมมีการดําเนินโครงการในชวงเวลาเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖1
รวม 2 โครงการ




สํานักปลัด
สํานักปลัด
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บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ (เฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
องคการบริหารสวนตําบลวังดิน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การสงเสริมและพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

โครงการปองกันควบคุมโรคติดตอ
อุดหนุนศูนยสาธารณสุขประจําหมูบาน
คาใชจายในการจัดหารถรับสงนักเรียน
โครงการ อบต.วังดินสัญจรพบประชาชน
คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
คาวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานวังดิน
คาวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสามัคคีวิทยา
คาวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังดิน
อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบานวังดิน
อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสามัคคีวิทยา
อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ
อุดหนุนคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังดิน
อุดหนุนโครงการงานวันเด็กแหงชาติทั้ง ๒ โรงเรียน
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองอุตรดิตถ
คาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน

65,000.00
200,000.00
84,000.00
20,000.00
3,000.00
229,944.00
149,472.00
53,654.00
480,000.00
384,000.00
15,000.00
137,200.00
15,000.00
25,000.00
60,000.00

งบประมาณที่
เบิกจาย
41,399.00
200,000.00
77,000.00
13,500.00
181,882.56
116,994.76
36,654.30
470,000.00
380,000.00
107,680.00
15,000.00
25,000.00
-

ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ยกเลิก
ดําเนินการ โครงการ

















หนวยงานดําเนินการ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
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แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การสงเสริมวัฒนธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมของประชาชน
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว
1
2
3

คาใชจายในการสงเสริมงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ
คาใชจายโครงการเสริมสรางสุขภาวะชุมชนตําบลวังดิน
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลวังดิน

80,000.00
100,000.00
30,000.00

งบประมาณที่
ดําเนินการ
เบิกจาย
เสร็จแลว
25,876.40

90,615.00

30,000.00


แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การสงเสริมใหประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและการแกไขปญหายาเสพติด
1 คาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
65,000.00
2 คาใชจายโครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร.
30,000.00
17,600.00
3 คาใชจายโครงการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน
50,000.00
4 คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
20,000.00
5 คาใชจายโครงการลดอุบัติเหตุทางทองถนนและรักษาความสงบ
60,000.00
38,000.00
เรียบรอยภายในตําบลวังดิน
6 คาใชจายโครงการฝกอบรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณี
15,000.00
อุทกภัย-ดินโคลนถลม
7 คาใชจายโครงการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนในชุมชนและ
20,000.00
9,280.00
สถานศึกษา
8 คาใชจายโครงการอบรมการจัดการขยะชุมชน
20,000.00
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การสงเสริมการกีฬา
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่ตั้งไว

งบประมาณที่
เบิกจาย

2,411,270.00

1,876,482.02

ไมมีการดําเนินโครงการในชวงเวลาเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖1
รวม 26 โครงการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ยกเลิก
ดําเนินการ โครงการ

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด









สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด


ดําเนินการ
เสร็จแลว

หนวยงานดําเนินการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ยกเลิก
ดําเนินการ โครงการ

สํานักปลัด
หนวยงานดําเนินการ
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บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ (เฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
องคการบริหารสวนตําบลวังดิน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว
งบประมาณที่
ดําเนินการ อยูระหวาง
ยังไมได
ยกเลิก
เบิกจาย
เสร็จแลว ดําเนินการ ดําเนินการ โครงการ
1

คาวัสดุการเกษตร

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
1 โครงการพัฒนาตําบล
รวม 2 โครงการ

หนวยงานดําเนินการ

10,000.00

576.00



สํานักปลัด

40,000.00
50,000.00

39,945.00
40,521.00



สํานักปลัด
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บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ (เฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
องคการบริหารสวนตําบลวังดิน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรที่ ๕ การเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว
สํานักปลัด
1 คาใชจายในการจัดทําประกันภัยรถยนต รถจักรยานยนตของ อบต.
2 คาใชจายโครงการอบรมศึกษาดูงานบุคลากร
3 คาใชจายในการซื้อสื่อสิ่งพิมพ
4 คาวัสดุสํานักงาน
5 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
6 คาวัสดุงานบานงานครัว
7 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
8 คาวัสดุการเกษตร
9 คาวัสดุคอมพิวเตอร
10 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 2 เครื่อง
11 จัดซื้อเครื่องพิมพ 2 เครื่อง
12 จัดซื้อเกาอี้
13 จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร
14 จัดซื้อโตะทํางาน

4,000.00
80,000.00
10,000.00
110,000.00
20,000.00
60,000.00
300,000.00
10,000.00
150,000.00
60,000.00
6,000.00
3,000.00
1,400.00
4,200.00

งบประมาณที่
เบิกจาย
2,903.98
14,700.00
4,850.00
87,035.00
7,999.00
28,732.00
180,600.00
576.00
110,215.00
60,000.00
5,200.00
3,000.00
1,400.00
4,200.00

ดําเนินการ
เสร็จแลว















อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ยกเลิก
ดําเนินการ โครงการ

หนวยงานดําเนินการ

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
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ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

กองชาง
1 คาวัสดุกอสราง
2 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
3 คาวัสดุสํานักงาน
4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
5 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร LED
6 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
7 จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก
8 จัดซื้อเกาอี้
9 จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร
กองคลัง
1
2

คาวัสดุสํานักงาน
คาใชจายเพื่อบํารุงทรัพยสิน

งบประมาณที่ตั้งไว

งบประมาณที่
เบิกจาย

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ยกเลิก
ดําเนินการ โครงการ

หนวยงานดําเนินการ

20,000.00
50,000.00
20,000.00
30,000.00
12,000.00
47,000.00
4,200.00
3,000.00
1,400.00

9,529.60
8,806.00
7,868.00
30,000.00
12,000.00
47,000.00
4,200.00
3,000.00
1,400.00











กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง

40,000.00
250,000.00

24,089.00
99,800.50




กองคลัง
กองคลัง

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมดานการเมืองและการปกครองและการมีสวนรวมของประชาชน
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว

งบประมาณที่
เบิกจาย

ไมมีการดําเนินโครงการในชวงเวลาเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖1
รวม 25 โครงการ

ดําเนินการ
เสร็จแลว

1,296,200.00

759,104.08

ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ยกเลิก
ดําเนินการ โครงการ

หนวยงานดําเนินการ
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บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ (เฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
องคการบริหารสวนตําบลวังดิน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
โครงการที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว
งบประมาณที่
ดําเนินการ อยูระหวาง
ยังไมได
ยกเลิก
เบิกจาย
เสร็จแลว ดําเนินการ ดําเนินการ โครงการ
1
2
3

เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปวยเอดส
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูสูงอายุ
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูพิการ
รวม 3 โครงการ

42,000.00
6,651,600.00
1,996,800.00
8,690,400.00

12,000.00
5,752,800.00
1,762,400.00
7,527,200.00





หนวยงานดําเนินการ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
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