




ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1
แบบ 1 (ส าหรับ สถจ.)

-แบบฟอร์ม-
แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

จังหวัด...........................................................

ข้อมูล ณ วันท่ี......................... เดือน................................... พ.ศ. ......................

สถานศึกษา งบประมาณ อยู่ระหว่าง

(โรงเรียน/ศพด.) ท่ีได้รับจัดสรร ไม่พร้อม ขอเปล่ียน ส่งคืน ได้ผู้รับจ้างแล้ว เลขท่ี วงเงิน ส้ินสุด

(บาท) ด าเนินการ แปลง/แก้ไข วิธีประกาศ วิธี วิธีเฉพาะ (รอลงนาม) สัญญา (ตามสัญญา) สัญญา

เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (บาท)

(ลงช่ือ) ผู้รายงาน

ต าแหน่ง

หมายเหตุ : 1. รายช่ือผู้ประสานงาน (ระดับจังหวัด)

1.1 ช่ือ - สกุล กลุ่มงาน

โทรศัพท์ (ส านักงาน) E-mail

1.2 ช่ือ - สกุล กลุ่มงาน

โทรศัพท์ (ส านักงาน) E-mail

ท่ี อ าเภอ อปท.

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

หมายเหตุ

พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)
ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ผลการเบิกจ่ายลงวันท่ี

(.............................................................................)

ท้องถ่ินจังหวัด.......................................................

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

2. รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : dla0816.1@gmail.com

ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินทราบ ทุกวันท่ี 15 ของทุกเดือน

ต าแหน่ง

โทรศัพท์มือถือ

ต าแหน่ง

โทรศัพท์มือถือ



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1
แบบ 1 (ส าหรับ สถจ.)

-ตัวอย่าง-
แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

จังหวัด........................- กระบ่ี -........................

ข้อมูล ณ วันท่ี.........15.......... เดือน.....ธันวาคม......... พ.ศ. ....2561........

สถานศึกษา งบประมาณ อยู่ระหว่าง

(โรงเรียน/ศพด.) ท่ีได้รับจัดสรร ไม่พร้อม ขอเปล่ียน ส่งคืน ได้ผู้รับจ้างแล้ว เลขท่ี วงเงิน ส้ินสุด

(บาท) ด าเนินการ แปลง/แก้ไข วิธีประกาศ วิธี วิธีเฉพาะ (รอลงนาม) สัญญา (ตามสัญญา) สัญญา

เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (บาท)

1 เกาะลันตา อบต.เกาะกลาง ศพด.ร่าปู 30,700 1

2 เกาะลันตา อบต.คลองยาง ศพด.ขุนรายา 30,700 1/2562 6 พ.ย. 61 30,700 6 ธ.ค. 61

(ลงช่ือ) ผู้รายงาน

ต าแหน่ง

หมายเหตุ : 1. รายช่ือผู้ประสานงาน (ระดับจังหวัด)

1.1 ช่ือ - สกุล กลุ่มงาน

โทรศัพท์ (ส านักงาน) E-mail

1.2 ช่ือ - สกุล กลุ่มงาน

โทรศัพท์ (ส านักงาน) E-mail

ท่ี อ าเภอ อปท.

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

หมายเหตุ

พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)
ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ผลการเบิกจ่ายลงวันท่ี
ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ต าแหน่ง

โทรศัพท์มือถือ

2. รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : dla0816.1@gmail.com

ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินทราบ ทุกวันท่ี 15 ของทุกเดือน

(.............................................................................)

ท้องถ่ินจังหวัด.......................................................

ต าแหน่ง

โทรศัพท์มือถือ



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1
แบบ 2 (ส าหรับ สถจ.)

-แบบฟอร์ม-
แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

รายการเงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

จังหวัด...........................................................

ข้อมูล ณ วันท่ี......................... เดือน................................... พ.ศ. ......................

ส านัก/กองการศึกษา
หรือ งบประมาณ อยู่ระหว่าง

สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร ไม่พร้อม ขอเปล่ียน ขอส่งคืน ได้ผู้รับจ้างแล้ว เลขท่ี วงเงิน ส้ินสุด

(โรงเรียน/วิทยาลัย) (บาท) ด าเนินการ แปลง/แก้ไข วิธีประกาศ วิธี วิธีเฉพาะ (รอลงนาม) สัญญา (ตามสัญญา) สัญญา

เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (บาท)

(ลงช่ือ) ผู้รายงาน

ต าแหน่ง

หมายเหตุ : 1. รายช่ือผู้ประสานงาน (ระดับจังหวัด)

1.1 ช่ือ - สกุล กลุ่มงาน

โทรศัพท์ (ส านักงาน) E-mail

1.2 ช่ือ - สกุล กลุ่มงาน

โทรศัพท์ (ส านักงาน) E-mail

2. รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : local.budget2563@gmail.com

หมายเหตุ

พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ท่ี อ าเภอ อปท.

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ผลการเบิกจ่าย
ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินทราบ ทุกวันท่ี 15 ของทุกเดือน

(.............................................................................)

ท้องถ่ินจังหวัด.......................................................

ต าแหน่ง

โทรศัพท์มือถือ

ต าแหน่ง

โทรศัพท์มือถือ



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1
แบบ 2 (ส าหรับ สถจ.)

-ตัวอย่าง-
แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

รายการเงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

จังหวัด........................- กระบ่ี -........................

ข้อมูล ณ วันท่ี.........15.......... เดือน.....ธันวาคม......... พ.ศ. ....2561........

ส านัก/กองการศึกษา
หรือ งบประมาณ อยู่ระหว่าง

สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร ไม่พร้อม ขอเปล่ียน ขอส่งคืน ได้ผู้รับจ้างแล้ว เลขท่ี วงเงิน ส้ินสุด

(โรงเรียน/วิทยาลัย) (บาท) ด าเนินการ แปลง/แก้ไข วิธีประกาศ วิธี วิธีเฉพาะ (รอลงนาม) สัญญา (ตามสัญญา) สัญญา

เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (บาท)

1 เมืองกระบ่ี ทม.กระบ่ี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาด

เก่า

450,000 1

2 เมืองกระบ่ี ทม.กระบ่ี โรงเรียนเทศบาล 2 คลอง

จิหลาด

450,000 1/2562 6 พ.ย. 61 450,000       6 ธ.ค. 61

(ลงช่ือ) ผู้รายงาน

ต าแหน่ง

หมายเหตุ : 1. รายช่ือผู้ประสานงาน (ระดับจังหวัด)

1.1 ช่ือ - สกุล กลุ่มงาน

โทรศัพท์ (ส านักงาน) E-mail

1.2 ช่ือ - สกุล กลุ่มงาน

โทรศัพท์ (ส านักงาน) E-mail

2. รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : local.budget2563@gmail.com

ท่ี อ าเภอ อปท.

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินทราบ ทุกวันท่ี 15 ของทุกเดือน

หมายเหตุ

พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)
ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ผลการเบิกจ่ายลงวันท่ี

(.............................................................................)

ท้องถ่ินจังหวัด.......................................................

ต าแหน่ง

โทรศัพท์มือถือ

ต าแหน่ง

โทรศัพท์มือถือ



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1
แบบ 3 (ส าหรับ สถจ.)

-แบบฟอร์ม-
แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จังหวัด...........................................................

ข้อมูล ณ วันท่ี......................... เดือน................................... พ.ศ. ......................

รายช่ือ งบประมาณ

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ท่ีได้รับจัดสรร อาคาร อาคาร อาคาร ไม่มี อยู่ระหว่าง ได้ผู้รับจ้างแล้ว เลขท่ี วงเงิน เร่ิม ส้ินสุด

(บาท) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ้ืนท่ี ขอเปล่ียน ส่งคืน วิธีประกาศ วิธี วิธีเฉพาะ (รอลงนาม) สัญญา (ตามสัญญา) ก่อสร้าง สัญญา

ขนาดไม่เกิน 50 คน ขนาด 51-80 คน ขนาด 81-100 คน ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี) (บาท)

(ลงช่ือ) ผู้รายงาน

ต าแหน่ง

หมายเหตุ : 1. รายช่ือผู้ประสานงาน (ระดับจังหวัด)

1.1 ช่ือ - สกุล กลุ่มงาน

โทรศัพท์ (ส านักงาน) E-mail

1.2 ช่ือ - สกุล กลุ่มงาน

โทรศัพท์ (ส านักงาน) E-mail

2. รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : local.budget2563@gmail.com

ท่ี อ าเภอ อปท.

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผลการเบิกจ่าย
ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินทราบ ทุกวันท่ี 15 ของทุกเดือน

ประเภทส่ิงก่อสร้าง

ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ

(.............................................................................)

ท้องถ่ินจังหวัด.......................................................

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ต าแหน่ง

โทรศัพท์มือถือ

ต าแหน่ง

โทรศัพท์มือถือ



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1
แบบ 3 (ส าหรับ สถจ.)

-ตัวอย่าง-
แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จังหวัด........................- กระบ่ี -........................

ข้อมูล ณ วันท่ี.........15.......... เดือน.....ธันวาคม......... พ.ศ. ....2561........

รายช่ือ งบประมาณ

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ท่ีได้รับจัดสรร อาคาร อาคาร อาคาร ไม่มี อยู่ระหว่าง ได้ผู้รับจ้างแล้ว เลขท่ี วงเงิน เร่ิม ส้ินสุด

(บาท) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ้ืนท่ี ขอเปล่ียน ส่งคืน วิธีประกาศ วิธี วิธีเฉพาะ (รอลงนาม) สัญญา (ตามสัญญา) ก่อสร้าง สัญญา

ขนาดไม่เกิน 50 คน ขนาด 51-80 คน ขนาด 81-100 คน ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี) (บาท)

1 เขาพนม อบต.โคกหาร ศพด.บ้านโคกหาร 2,470,000      1 1

2 เหนืองคลอง อบต.โคกยาง ศพด.บ้านควนเกาะจันทร์ 3,032,300      1 1

(ลงช่ือ) ผู้รายงาน

ต าแหน่ง

หมายเหตุ : 1. รายช่ือผู้ประสานงาน (ระดับจังหวัด)

1.1 ช่ือ - สกุล กลุ่มงาน

โทรศัพท์ (ส านักงาน) E-mail

1.2 ช่ือ - สกุล กลุ่มงาน

โทรศัพท์ (ส านักงาน) E-mail

2. รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : local.budget2563@gmail.com

ท่ี อ าเภอ อปท.

ประเภทส่ิงก่อสร้าง สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ผลการเบิกจ่าย
ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินทราบ ทุกวันท่ี 15 ของทุกเดือน

หมายเหตุ

ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ไม่พร้อมด าเนินการ

พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต าแหน่ง

โทรศัพท์มือถือ

ต าแหน่ง

โทรศัพท์มือถือ

(.............................................................................)

ท้องถ่ินจังหวัด.......................................................



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1
แบบ 4 (ส าหรับ สถจ.)

-แบบฟอร์ม-
แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

จังหวัด...........................................................

ข้อมูล ณ วันท่ี......................... เดือน................................... พ.ศ. ......................

สถานศึกษา งบประมาณ

(โรงเรียน/วิทยาลัย) ท่ีได้รับจัดสรร อาคารเรียน อาคารเรียน อาคารเรียน อาคาร ไม่มี อยู่ระหว่าง ได้ผู้รับจ้างแล้ว เลขท่ี วงเงิน เร่ิม ส้ินสุด

(บาท) เด็กเล็ก 3 ช้ัน 4 ช้ัน อเนก- พ้ืนท่ี ขอเปล่ียน ส่งคืน วิธีประกาศ วิธี วิธีเฉพาะ (รอลงนาม) สัญญา (ตามสัญญา) ก่อสร้าง สัญญา

200 คน 8 ห้องเรียน 12 ห้องเรียน 12 ห้องเรียน ประสงค์ ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี) (บาท)

(ลงช่ือ) ผู้รายงาน

ต าแหน่ง

หมายเหตุ : 1. รายช่ือผู้ประสานงาน (ระดับจังหวัด)

1.1 ช่ือ - สกุล กลุ่มงาน

โทรศัพท์ (ส านักงาน) E-mail

1.2 ช่ือ - สกุล กลุ่มงาน

โทรศัพท์ (ส านักงาน) E-mail

2. รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : local.budget2563@gmail.com

หมายเหตุ
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี ผลการเบิกจ่าย

(.............................................................................)

ท้องถ่ินจังหวัด.......................................................

ท่ี อ าเภอ อปท.

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ไม่พร้อมด าเนินการ พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)
ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด
ราคากลาง

ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินทราบ ทุกวันท่ี 15 ของทุกเดือน

ประเภทส่ิงก่อสร้างท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ต าแหน่ง

โทรศัพท์มือถือ

ต าแหน่ง

โทรศัพท์มือถือ



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1
แบบ 4 (ส าหรับ สถจ.)

-ตัวอย่าง-
แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

จังหวัด........................- ขอนแก่น -........................

ข้อมูล ณ วันท่ี.........15.......... เดือน.....ธันวาคม......... พ.ศ. ....2561........

สถานศึกษา งบประมาณ

(โรงเรียน/วิทยาลัย) ท่ีได้รับจัดสรร อาคารเรียน อาคารเรียน อาคารเรียน อาคาร ไม่มี อยู่ระหว่าง ได้ผู้รับจ้างแล้ว เลขท่ี วงเงิน เร่ิม ส้ินสุด

(บาท) เด็กเล็ก 3 ช้ัน 4 ช้ัน อเนก- พ้ืนท่ี ขอเปล่ียน ส่งคืน วิธีประกาศ วิธี วิธีเฉพาะ (รอลงนาม) สัญญา (ตามสัญญา) ก่อสร้าง สัญญา

200 คน 8 ห้องเรียน 12 ห้องเรียน 12 ห้องเรียน ประสงค์ ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี) (บาท)

1 เขาสวนกวาง ทต.โนนสมบูรณ์ รร.ป่าเปือยเทพอ านวย 7,909,500 1 1

2 น  าพอง ทต.ม่วงหวาน รร.เทศบาลค าใหญ่ปันน  าใจ 6,205,100 1 1

(ลงช่ือ) ผู้รายงาน

ต าแหน่ง

หมายเหตุ : 1. รายช่ือผู้ประสานงาน (ระดับจังหวัด)

1.1 ช่ือ - สกุล กลุ่มงาน

โทรศัพท์ (ส านักงาน) E-mail

1.2 ช่ือ - สกุล กลุ่มงาน

โทรศัพท์ (ส านักงาน) E-mail

2. รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : local.budget2563@gmail.com

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)
ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง

ท่ี อ าเภอ อปท.

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ผลการเบิกจ่าย
ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
ลงวันท่ี

ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินทราบ ทุกวันท่ี 15 ของทุกเดือน

ประเภทส่ิงก่อสร้างท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ

(.............................................................................)

ท้องถ่ินจังหวัด.......................................................

ต าแหน่ง

โทรศัพท์มือถือ

ต าแหน่ง

โทรศัพท์มือถือ



แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงาน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV/ 
เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเขา้สู่ประเทศไทย 4.0/ 

เงนิอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

ขอ้มูล ณ วันที่......................... เดือน................................... พ.ศ. ...................... 
***************** 

 

อบจ./เทศบาล/อบต. .................................................................................................................................................... 
ต าบล....................................................อ าเภอ................................................จังหวัด................................................... 

ค าชี้แจง :  โปรดกรอกข้อความให้สมบูรณ์ และเติมเครื่องหมาย ✓ ในชอ่ง  และ / หรือ  

1. ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ด าเนนิการ 
ชื่อ (โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ................................................................................................................ 
ตั้งอยู่เลขที่.................................หมู่ที.่.........................ซอย.........................ถนน.......................................................... 
ต าบล...................................................อ าเภอ..............................................จังหวัด...................................................... 

2. ประเภททีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
     วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...................................................บาท 

  โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 
      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...................................................บาท 

 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม 
     วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...................................................บาท 
 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม 
     วงเงินงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร...................................................บาท 
 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม 
     วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร...................................................บาท 
 อาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 หอ้งเรียน ตอกเสาเข็ม 
     วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...................................................บาท  
 อาคารเรยีน 3 ชั้น 12 หอ้งเรียน ตอกเสาเข็ม 
     วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...................................................บาท 
 อาคารเรยีน 4 ชั้น 12 หอ้งเรียน ตอกเสาเข็ม 
     วงเงินงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร...................................................บาท 
 อาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม 
     วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...................................................บาท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ส าหรับ อปท.) 
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3. สถานะโครงการ (ผลการด าเนนิงาน) 
 3.1  ยังไมพ่ร้อมด าเนินการ 
   ไม่มีพื้นทีด่ าเนินการ (ระบุเหตุผล) ..................................................................................... 
       ............................................................................................................................................ 
   อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข (ระบุเหตุผล) ................................................................ 
       ............................................................................................................................................ 
   ส่งคืน (ระบุเหตผุล) ............................................................................................................ 
       ............................................................................................................................................ 
 3.2  พร้อมด าเนินการ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
   ก าหนดคณุลักษณะเฉพาะ (Spec) / ขอบเขตงาน (TOR) 
   ก าหนดราคากลาง 
   การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี   

 วิธีประกาศเชิญชวน  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง 
   ได้ผู้รับจ้างแล้ว (รอลงนาม) 
   ลงนามในสัญญา    

เลขที่สัญญา........................ลงวันที่........................วงเงินตามสัญญา...........................บาท 
(เงินงบประมาณ..................................บาท / อปท. สมทบ........................................บาท) 
เริ่มก่อสร้างวันที่............................................ สิ้นสุดสญัญาวันที่......................................... 
แบ่งเป็น..........................................งวดงาน 

   เบิกจ่าย แล้ว......................................บาท แบ่งเป็น 
       - งวดงานที่ 1 จ านวน......................................................บาท 
       - งวดงานที่ 2 จ านวน......................................................บาท 
       - งวดงานที่ 3 จ านวน......................................................บาท 
        ฯลฯ 

4. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 
    ......................................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................................... 
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5. รายชื่อผู้ประสานงาน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
    5.1 ชื่อ - สกุล .........................................................ต าแหน่ง......................................................................... 
 สังกดั ส านัก/กอง ................................................................................................................................... 

โทรศัพท์ (ส านกังาน) ................................................... โทรสาร ............................................................ 
โทรศัพท์มือถอื .......................................... ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ....................................... 

    5.2 ชื่อ - สกุล .........................................................ต าแหน่ง......................................................................... 
 สังกัด ส านกั/กอง ................................................................................................................................... 

โทรศัพท์ (ส านกังาน) ................................................... โทรสาร ............................................................ 
โทรศัพท์มือถือ .......................................... ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ....................................... 

 
 

(ลงชื่อ)                                ผู้รายงาน 
       (.............................................................) 

                               นายก อบจ./เทศมนตรี/อบต. ........................................ 
 
 

หมายเหตุ :  ให้รายงานข้อมูลไปยังส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อรวบรวมส่งกรมส่งเสริม
 การปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 ของทกุเดือน 


