
แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

1 กระบ่ี เหนืองคลอง อบต.โคกยาง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเกาะจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกยาง  

อ าเภอเหนืองคลอง  จังหวัดกระบ่ี

3,032,300          

กระบ่ี ผลรวม 3,032,300        - - - - - - - - - - - - - - 

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ ส านัก/

กอง/ส่วนการศึกษาฯ สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ าเภอเมือง

กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

450,000            

2 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 3 บ้านบ่อ สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ าเภอเมืองกาญจนบุรี

 จังหวัดกาญจนบุรี

450,000            

3 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สังกัดเทศบาลเมือง

กาญจนบุรี อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

450,000            

4 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ าเภอเมือง

กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

450,000            

5 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 5 กระดาษไทยอนุเคราะห์ สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ าเภอ

เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

450,000            

6 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 2 ประชาภิบาล สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ าเภอเมือง

กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

450,000            

7 กาญจนบุรี หนองปรือ อบต.หนองปรือ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองปรือ  อ าเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี

2,470,000          

กาญจนบุรี ผลรวม 5,170,000        - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 ชลบุรี บางละมุง ทม.หนองปรือ เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ ส านัก/

กอง/ส่วนการศึกษาฯ สังกัดเทศบาลเมืองหนองปรือ อ าเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี

450,000            

2 ชลบุรี บางละมุง ทม.หนองปรือ เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ สังกัดเทศบาลเมืองหนองปรือ 

อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

450,000            

ชลบุรี ผลรวม 900,000           - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 ชัยภูมิ จัตุรัส ทต.หนองบัวใหญ่ ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลหนองบัวใหญ่ 2 เทศบาลต าบลหนองบัวใหญ่ 

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

6,205,100          

ชัยภูมิ ผลรวม 6,205,100        - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 เชียงราย แม่สาย ทต.เวียงพางค า จาก ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียน

เทศบาลเวียงพางค า เทศบาลต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัด

เชียงราย เป็น ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม 

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงพางค า โรงเรียนเทศบาลเวียง

พางค า เทศบาลต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

10,174,100 

2 เชียงราย เวียงชัย ทต.เวียงชัย ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลเวียงชัย เทศบาลต าบลเวียงชัย อ าเภอเวียงชัย 

จังหวัดเชียงราย

6,205,100          

3 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง ทต.บ้านเหล่า ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียน

เทศบาล 1 (แม่เผ่ือ) เทศบาลต าบลบ้านเหล่า อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด

เชียงราย

6,205,100          

4 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง อบต.ดงมหาวัน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน (รวมศูนย์) องค์การ

บริหารส่วนต าบลดงมหาวัน  อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย

2,470,000          

เชียงราย ผลรวม 25,054,300       - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ ส านัก/

กอง/ส่วนการศึกษาฯ สังกัดเทศบาลนครตรัง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

450,000            

2 ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 8 (อนุบาลฝันท่ีเป็นจริง) สังกัดเทศบาลนครตรัง อ าเภอเมืองตรัง

 จังหวัดตรัง

450,000            

3 ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 5 วัดควนขัน สังกัดเทศบาลนครตรัง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

450,000            

4 ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 7 วัดประสิทธิชัย สังกัดเทศบาลนครตรัง อ าเภอเมืองตรัง 

จังหวัดตรัง

450,000            

5 ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 4 วัดมัชฌิมภูมิ สังกัดเทศบาลนครตรัง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัด

ตรัง

450,000            

6 ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม สังกัดเทศบาลนครตรัง อ าเภอเมืองตรัง 

จังหวัดตรัง

450,000            

7 ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 1 สังขวิทย์ สังกัดเทศบาลนครตรัง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

450,000            

8 ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 3 บ้านนาตาล่วง สังกัดเทศบาลนครตรัง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัด

ตรัง

450,000 

9 ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ สังกัดเทศบาลนครตรัง อ าเภอเมืองตรัง 

จังหวัดตรัง

450,000            



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

ตรัง ผลรวม 4,050,000        - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 ตราด เมืองตราด ทม.ตราด จาก ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีช้ันลอย ตอกเสาเข็ม 

โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมืองตราด 

จังหวัดตราด เป็น ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก ตามแบบ

แปลนของเทศบาลเมืองตราด โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 

เทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

7,909,500          

ตราด ผลรวม 7,909,500        - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 ตาก แม่สอด อบต.แม่ปะ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่ปะ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  อ าเภอแม่

สอด  จังหวัดตาก

3,032,300          

ตาก ผลรวม 3,032,300        - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม จาก ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลนครนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม

 จังหวัดนครปฐม เป็น ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ช้ัน แบบเข็มเจาะ 

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครปฐม โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

นครนครปฐม

10,174,100 

2 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ ส านัก/

กอง/ส่วนการศึกษาฯ สังกัดเทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม

450,000            

3 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ

โรงเรียนทวารวดี สังกัดเทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม

450,000            

4 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 1 วัดพระงาม สังกัดเทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม

450,000            

5 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 2 วัดเสนหา สังกัดเทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม

450,000            

6 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ สังกัดเทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐม

450,000            

7 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม สังกัดเทศบาลนครนครปฐม อ าเภอ

เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

450,000            

8 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ

โรงเรียนอนุบาลประปานคร สังกัดเทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐม

450,000            



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

9 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสด์ิ สังกัดเทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐม

450,000            

10 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดเทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐม

450,000            

11 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม สังกัดเทศบาลนครนครปฐม อ าเภอ

เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

450,000 

12 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 3 สระกระเทียม สังกัดเทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐม

450,000            

13 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครนครปฐม สังกัดเทศบาลนครนครปฐม 

อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

450,000            

14 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ

โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว สังกัดเทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม

 จังหวัดนครปฐม

450,000            

นครปฐม ผลรวม 16,024,100       - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 นครพนม ปลาปาก อบต.มหาชัย ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยไหล่ องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย  อ าเภอปลา

ปาก  จังหวัดนครพนม

2,063,300          

2 นครพนม โพนสวรรค์ อบต.นาใน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล องค์การบริหารส่วนต าบลนาใน  อ าเภอโพน

สวรรค์  จังหวัดนครพนม

2,063,300          

3 นครพนม เรณูนคร อบต.โพนทอง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีคูณเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอ

เรณูนคร  จังหวัดนครพนม

2,063,300          

นครพนม ผลรวม 6,189,900        - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 นครราชสีมา บัวใหญ่ ทม.บัวใหญ่ เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ ส านัก/

กอง/ส่วนการศึกษาฯ สังกัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด

นครราชสีมา

450,000            

2 นครราชสีมา บัวใหญ่ ทม.บัวใหญ่ เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ สังกัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ 

จังหวัดนครราชสีมา

450,000            

3 นครราชสีมา บัวใหญ่ ทม.บัวใหญ่ เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ สังกัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ 

จังหวัดนครราชสีมา

450,000            

4 นครราชสีมา บัวใหญ่ ทม.บัวใหญ่ เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 3 บ้านหนองม่วง สังกัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ 

จังหวัดนครราชสีมา

450,000            

5 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ ส านัก/

กอง/ส่วนการศึกษาฯ สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา อ าเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

450,000            

6 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 4 เพาะช า สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา อ าเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

450,000 

7 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 5 วัดป่าจิตตสามัคคี สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา อ าเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

450,000            

8 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) สังกัด

เทศบาลนครนครราชสีมา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

450,000            

9 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 1 บูรพาวิทยากร สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา อ าเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

450,000            



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

10 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 3 ยมราชสามัคคี สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา อ าเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

450,000            

11 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 2 วัดสมอราย สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา อ าเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

450,000            

นครราชสีมา ผลรวม 4,950,000        - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์ เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ ส านัก/

กอง/ส่วนการศึกษาฯ สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

450,000            

2 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์ เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอ

เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

450,000 

3 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์ เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาลวัดไทรใต้ สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์

450,000            

4 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์ เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาลวัดไทรเหนือ สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

450,000            

5 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์ เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

450,000            

6 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์ เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาลวัดสุคตวราราม สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

450,000            

7 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์ เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

450,000 

8 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์ เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาลวัดปากน้ าโพใต้ สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

450,000 

9 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์ เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาลวัดวรนาถบรรพต สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

450,000            



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

นครสวรรค์ ผลรวม 4,050,000        - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.ท่าอิฐ ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรุ่งเรืองวิทยา องค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าอิฐ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

30,700              

2 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.บางตะไนย์ ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตาล องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางตะไนย์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

30,700              

นนทบุรี ผลรวม 61,400            - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.ท่าโขลง เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ ส านัก/

กอง/ส่วนการศึกษาฯ สังกัดเทศบาลเมืองท่าโขลง อ าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี

450,000            

2 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.ท่าโขลง เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาลท่าโขลง 1 สังกัดเทศบาลเมืองท่าโขลง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

450,000            

3 ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองหก ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก (ศูนย์ท่ี 1) องค์การ

บริหารส่วนต าบลคลองหก  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี

3,032,300          

4 ปทุมธานี ธัญบุรี ทน.รังสิต เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ ส านัก/

กอง/ส่วนการศึกษาฯ สังกัดเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี

450,000            

5 ปทุมธานี ธัญบุรี ทน.รังสิต เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ

โรงเรียนดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

450,000            

6 ปทุมธานี ธัญบุรี ทน.รังสิต เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ

โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ สังกัดเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี

450,000            

7 ปทุมธานี ธัญบุรี ทน.รังสิต เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ

โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ สังกัดเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี

450,000            

8 ปทุมธานี ธัญบุรี ทน.รังสิต เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ

โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีด์ิ สังกัดเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี

450,000            

9 ปทุมธานี ธัญบุรี ทน.รังสิต เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เพียรปัญญา สังกัดเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

450,000            



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

10 ปทุมธานี ธัญบุรี ทน.รังสิต เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ

โรงเรียนมัธยมนครรังสิต สังกัดเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี

450,000            

11 ปทุมธานี ธัญบุรี ทน.รังสิต เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ

โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ สังกัดเทศบาลนครรังสิต อ าเภอ

ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

450,000            

ปทุมธานี ผลรวม 7,532,300        - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบต.บ้านพระ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านพระ อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

3,032,300          

2 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ อบต.โคกปีบ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ องค์การบริหารส่วนต าบล

โคกปีบ อ าเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี

2,063,300          

ปราจีนบุรี ผลรวม 5,095,600        - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ ส านัก/

กอง/ส่วนการศึกษาฯ สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

450,000 

2 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาลชุมชนป้อมเพชร สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

450,000 

3 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาลวัดเขียน สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

450,000            

4 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

450,000            

5 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาลวัดป่าโค สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

450,000            

6 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาลวัดรัตนชัย สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

450,000            

7 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาลวัดศาลาปูน สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

450,000            

8 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

450,000            

9 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

450,000            



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

พระนครศรีอยุธยา ผลรวม 4,050,000        - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 พะเยา เมืองพะเยา ทม.พะเยา เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ ส านัก/

กอง/ส่วนการศึกษาฯ สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ าเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา

450,000 

2 พะเยา เมืองพะเยา ทม.พะเยา เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ าเภอเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยา

450,000            

3 พะเยา เมืองพะเยา ทม.พะเยา เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 2 แม่ต  าดรุณเวทย์ สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ าเภอเมืองพะเยา

 จังหวัดพะเยา

450,000            

4 พะเยา เมืองพะเยา ทม.พะเยา เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บ ารุง สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ าเภอเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยา

450,000            

5 พะเยา เมืองพะเยา ทม.พะเยา เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 5 แก้วปัญญาอุปถัมภ์ สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ าเภอเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยา

450,000            

6 พะเยา เมืองพะเยา ทม.พะเยา เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ าเภอ

เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

450,000            

7 พะเยา เมืองพะเยา ทม.พะเยา เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 4 ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ าเภอเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยา

450,000            

พะเยา ผลรวม 3,150,000        - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 พังงา ตะก่ัวทุ่ง อบต.กะไหล ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียน

อนุบาลกะไหล องค์การบริหารส่วนต าบลกะไหล อ าเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัด

พังงา

6,205,100          

พังงา ผลรวม 6,205,100        - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน ทม.แม่ฮ่องสอน เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ ส านัก/

กอง/ส่วนการศึกษาฯ สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อ าเภอเมือง

แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

450,000            

2 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน ทม.แม่ฮ่องสอน เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อ าเภอเมือง

แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

450,000            

3 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน ทม.แม่ฮ่องสอน เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล ๓ แผนกประถมศึกษา) สังกัดเทศบาล

เมืองแม่ฮ่องสอน อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

450,000            

4 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน ทม.แม่ฮ่องสอน เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อ าเภอเมือง

แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

450,000            

แม่ฮ่องสอน ผลรวม 1,800,000        - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 ร้อยเอ็ด จังหาร ทต.ผักแว่น ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลผักแว่น (รวมศูนย์) เทศบาลต าบลผักแว่น  

อ าเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด

3,032,300          

2 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง ทต.คูเมือง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้สูงยาง เทศบาลต าบลคูเมือง อ าเภอเมืองสรวง  

จังหวัดร้อยเอ็ด

2,063,300          

ร้อยเอ็ด ผลรวม 5,095,600        - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 ราชบุรี จอมบึง ทต.ด่านทับตะโก ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านทับตะโก เทศบาล

ต าบลด่านทับตะโก อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

30,700              

2 ราชบุรี โพธาราม ทต.ดอนทราย ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลดอนทราย

เทศบาลต าบลดอนทราย อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

30,700              

ราชบุรี ผลรวม 61,400            - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 ล าปาง แม่ทะ ทต.สิริราช ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีช้ันลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียน

เทศบาลสิริราช เทศบาลต าบลสิริราช อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง

7,909,500          

ล าปาง ผลรวม 7,909,500        - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 เลย ภูหลวง อบต.ภูหอ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ องค์การบริหารส่วนต าบลภู

หอ อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย

3,032,300          

เลย ผลรวม 3,032,300        - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 สงขลา บางกล่ า อบต.บางกล่ า ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกล่ า องค์การบริหารส่วนต าบลบางกล่ า  อ าเภอ

บางกล่ า จังหวัดสงขลา

2,470,000          

สงขลา ผลรวม 2,470,000        - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 สมุทรปราการ บางบ่อ ทต.คลองด่าน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลคลองด่าน เทศบาลต าบลคลองด่าน  อ าเภอ

บางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ

2,470,000          

สมุทรปราการ ผลรวม 2,470,000        - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทน.อ้อมน้อย เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ ส านัก/

กอง/ส่วนการศึกษาฯ สังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร

450,000            

2 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทน.อ้อมน้อย เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาลอ้อมน้อย สังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร

450,000            

3 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทน.อ้อมน้อย เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย ๒ สังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย อ าเภอ

กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

450,000            

4 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทน.อ้อมน้อย เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย สังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย 

อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

450,000            

5 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทน.อ้อมน้อย เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย ๓ สังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย อ าเภอ

กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

450,000            

6 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทน.อ้อมน้อย เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย สังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย อ าเภอ

กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

450,000            

สมุทรสาคร ผลรวม 2,700,000        - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 สระแก้ว คลองหาด ทต.คลองหาด ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน เทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด  

จังหวัดสระแก้ว

2,470,000          

2 สระแก้ว วัฒนานคร อบต.ผักขะ ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโป่งคอม องค์การบริหาร

ส่วนต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

30,700              

สระแก้ว ผลรวม 2,500,700        - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ทต.ทุ่งคลี ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลทุ่งคลี เทศบาลต าบลทุ่งคลี อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด

สุพรรณบุรี

7,971,000          

2 สุพรรณบุรี บางปลาม้า อบต.วัดโบสถ์ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไข่เต่า องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  อ าเภอ

บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

2,063,300          

สุพรรณบุรี ผลรวม 10,034,300       - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทต.ช้างขวา ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียน

เทศบาล 1 (บ้านสะพานกฐิน) เทศบาลต าบลช้างขวา อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6,205,100          

2 สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม ทต.บ้านนา ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียน

เทศบาลต าบลบ้านนา เทศบาลต าบลบ้านนา อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี

6,205,100          

3 สุราษฎร์ธานี พุนพิน ทม.ท่าข้าม ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล

เมืองท่าข้าม 2 เทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

10,174,100 

สุราษฎร์ธานี ผลรวม 22,584,300 - - - - - - - - - - - - - - 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ ส านัก/

กอง/ส่วนการศึกษาฯ สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี อ าเภอเมืองอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี

450,000            

2 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 1 โพศรี สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี อ าเภอเมืองอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี

450,000            

3 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 10 อนุบาลหนูดี สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี อ าเภอเมืองอุดรธานี

 จังหวัดอุดรธานี

450,000            

4 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 2 มุขมนตรี สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี อ าเภอเมืองอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี

450,000            

5 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 3 บ้านเหล่า สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี อ าเภอเมืองอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี

450,000            

6 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 4 วัดโพธ์ิวราราม สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี อ าเภอเมือง

อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

450,000            

7 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 8 ไทยรัฐวิทยา สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี อ าเภอเมืองอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี

450,000            

8 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์ สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี อ าเภอเมือง

อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

450,000            

9 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับ

โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี 

อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

450,000            



แบบรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สถานศึกษา งบประมาณ

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

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

ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันท่ี) (ระบุวันท่ี)

หมายเหตุ

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด

ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันท่ี

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ท่ี จังหวัด อ าเภอ อปท.

10 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 12 บ้านช้าง สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี อ าเภอเมืองอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี

450,000 

11 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 11 หนองหิน สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี อ าเภอเมืองอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี

450,000            

12 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี อ าเภอเมือง

อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

450,000            

13 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี อ าเภอเมืองอุดรธานี

 จังหวัดอุดรธานี

450,000 

อุดรธานี ผลรวม 5,850,000 - - - - - - - - - - - - - - 


